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ESPERANÇA
E FUTURO

NATAL E FIM DE ANO

EDIÇÃO 2021

VIAGENS EM SEGURANÇA

DATA: 23 a 26 dezembro

PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO
VISEU | GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO BRANCO
DESDE: 380 €

UM PAÍS A DESCOBRIR
Rui Cunha-Turismo Alentejo

NATAL EM ALBUFEIRA

NATAL NA FOZ DO ARELHO
PARTIDAS: VILA REAL | PORTO | COIMBRA | LEIRIA
DESDE: 322 €

CDuarte - AT Algarve

DATA: 23 a 26 dezembro

NATAL EM VILA NOVA DE CERVEIRA
DATA: 23 a 26 dezembro

PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA
DESDE: 360 €

NATAL EM VILA RUIVA
DATA: 23 a 26 dezembro

PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | COVILHÃ
DESDE: 353 €

NATAL EM MANTEIGAS
DATA: 23 a 26 dezembro

PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA
DESDE: 358 €

NATAL EM SÃO PEDRO DO SUL
DATA: 23 a 26 dezembro

PARTIDAS: FARO | SETÚBAL | LISBOA
DESDE: 359 €

FIM DE ANO EM ALBUFEIRA
DATA: 29 dezembro a 02 janeiro

PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO
VISEU | COIMBRA | SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL
DESDE: 518 €

FIM DE ANO EM OEIRAS

DATA: 29 dezembro a 02 janeiro

VIAGENS DE 6 DIAS | 5 NOITES
DATAS

1ª FASE MARÇO A MAIO | 2ª FASE SETEMBRO A DEZEMBRO
PARTIDAS DE AUTOCARRO DE TODAS AS CAPITAIS DE DISTRITO

DESTINATÁRIOS

CIDADÃOS COM 55 OU MAIS ANOS, RESIDENTES EM PORTUGAL CONTINENTAL

ATIVIDADES DE LAZER, TURÍSTICAS, CULTURAIS,
GASTRONÓMICAS, DE BEM-ESTAR TERMAL**
E WORKSHOPS FORMATIVOS
ESTEJA ATENTO À ABERTURA DAS CANDIDATURAS

1ª FASE – JANEIRO 2021 (DATA A ANUNCIAR)
2ª FASE – JUNHO 2021 (DATA A ANUNCIAR)

PARTIDAS: BRAGA | PORTO | AVEIRO | LEIRIA | SANTARÉM
DESDE: 395 €

FIM DE ANO EM SÃO PEDRO DO SUL
DATA: 29 dezembro a 02 janeiro

PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO
DESDE: 467 €

FIM DE ANO EM VILA NOVA DE CERVEIRA
DATA: 29 dezembro a 02 janeiro
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA
DESDE: 512 €

FIM DE ANO NA FOZ DO ARELHO
DATA: 29 dezembro a 02 janeiro

PARTIDAS: VILA REAL | GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO BRANCO
DESDE: 438 €

FIM DE ANO NO LUSO

DATA: 29 dezembro a 02 janeiro
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE
DESDE: 465 €

IAS (Indexante de Apoios Sociais) = 438,81€ (valor referente ao ano 2020 sujeito a atualização em 2021)
*Obrigatório o pagamento de caução no valor de 30€ por pessoa, reembolsável após o regresso da viagem.
**Apenas nas unidades termais aderentes e referenciadas como: bem-estar termal.
Serviços Incluídos: transporte em autocarro; 5 noites de alojamento em pensão completa, incluindo lanche
e ceia (exceto almoço do 1º dia e jantar do último dia); degustação de produtos regionais; passeios, atividades
formativas; assistente acompanhante; seguro de acidentes pessoais.

Todas as viagens serão realizadas cumprindo todas as
normas recomendadas pela DGS (Direção Geral de Saúde)

A Fundação INATEL adota em todas as viagens as medidas necessárias
para garantir o bem-estar dos clientes e das suas equipas, cumprindo
todas as normas recomendadas pela Direção Geral de Saúde.

Informações Gerais: INATEL Locais ou através do email: turismo@inatel.pt

Informações Gerais: INATEL Locais ou através do email: 55+@inatel.pt
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Editorial

FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

O Futuro existe

S
ilustração

susa monteiro

usa Monteiro vive em Beja,
cidade onde nasceu.
Estudou Realização Plástica
do Espectáculo na Escola
Superior de Teatro e Cinema
e cinema de animação no
CITEN. Durante alguns
anos trabalhou como figurinista,
caracterizadora e aderecista para o teatro
e para o cinema.
Em 2009, com a inauguração
da Bedeteca de Beja e do Festival
Internacional de Banda Desenhada
de Beja (onde é responsável pela
linha gráfica e coorganizadora), deixa
definitivamente as artes do espectáculo
e passa a dedicar-se exclusivamente à
banda desenhada e à ilustração.
Nos últimos anos ilustrou livros para
diversas editoras como a Pato Lógico,
Bertrand, Asa, Verbo, Bruáa, Oficina do
Livro, etc. E ilustrou cartazes e panfletos
para várias instituições e projectos (Casa
da Música, Palavras Andarilhas, Almarte
– Festival de Artes na Rua, La Guarimba
International Film Festival, Festival du
Court Métrage de Clermont-Ferrand,
etc.)
Publica regularmente ilustrações e
bandas desenhadas em vários álbuns,
fanzines, jornais e revistas.
Tem exposto frequentemente o
seu trabalho em festivais de Banda
Desenhada e galerias individual e
colectivamente.

V

ivemos tempos em que, momentaneamente, parece
que o Céu está a cair-nos em cima. São tempos em que a
Natureza fez-se presente e desafiou-nos o mito de que
a Ciência dominaria tudo. O fantasma da morte anda,
assim, por cá a assolar-nos, diariamente, sem que se
deslumbre que ele se vá tão cedo. O homem, ser social,
deprime-se em distanciamentos. As Democracias e os
processos de integração económica e política sofrem abanos, de
totalitarismos e nacionalismos xenófobos, que pensávamos enterrados.
Se olharmos, porém, para a História, sabemos, contudo, que
há sempre nela duas componentes, a incerteza da vida, nos seus
desafios e medos, mas também uma capacidade humana permanente de os ultrapassar, alimentada por uma enorme esperança
no futuro. Por isso, apostamos na Ciência e no Conhecimento, difundimo-los pela coletividade, e sentimos nos filhos e nas crianças a felicidade e a convicção que há Futuro.
A Sociedade, na sua organização e economia, foi apanhada no
seu centro. A mobilidade das pessoas quase anulada. A internacional sobretudo. As atividades em espaço público reduzidas ao
mínimo. Os eventos culturais, desportivos e turísticos circunscritos aos simbólicos. A aviação em terra. Os direitos e as liberdades
muitas vezes suspensas. Os contactos físicos, sociais e afetivos
desaconselhados. Os hospitais reservados aos afetados pela Pandemia.
A Inatel, neste contexto, foi tocada no essencial da sua missão.
Quase parou. Somente a atividade hoteleira nos dois meses de
Verão, julho e agosto, retomou, embora distante do normal.
A Fundação, contudo, pela sua história já longa de 85 anos,
tem um passado suficiente para saber que a tempestade vai passar, e que esta, apesar do descrito atrás, não foi das piores que já
atravessou, como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra
Mundial, a vinda dos portugueses das colónias, a guerra colonial,
a fome e a pobreza com as consequentes mortalidades infantis,
entregues somente à Natureza milhões de portugueses, a tuberculose ou as turbulências e riscos inerentes a processos políticos
de mudança disruptivos como o 25 de Abril. Este Passado ensina-nos a ter Esperança, a acreditar e a saber que há sempre uma
porta aberta para o Futuro. Saibamos não desistir e encontrá-la.
Este número do Tempo Livre aborda precisamente o Futuro e a
Esperança. Estes tempos vão passar, e deles sairemos mais rijos,
resilientes, determinados e mais otimistas ainda.
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Em novembro de 1990,
no editorial inaugural
da Tempo Livre, Garcez
Palha, fundador da
revista, iniciava a sua
Carta do Mês com

3o

CELEBRAÇÃO
palavras que ainda
hoje têm ressonância:
“Dar maior conteúdo
prático às finalidades
estatutárias do Inatel, ou
seja, o preenchimento
dos tempos livres,
através da leitura duma
publicação feita a pensar
nas horas de lazer
dos seus utilizadores,
como forma de
enriquecimento
intelectual e de puro
entretenimento.” Há três
décadas, aquela página
abria um caminho

anos de
Tempo Livre

Memórias em revista

A

procura incessante de boas
histórias para contar, entrevistas que chamem a atenção do
público, artigos que informem,
formem e entretenham, com a
divulgação de iniciativas culturais, turísticas, desportivas e
ambientais têm o propósito de servir pessoas. Servir os leitores. Subjacente à publicação Tempo Livre está a missão da Fundação Inatel: contribuir para o bem-estar
integral e desenvolvimento pessoal de
cada um. A escolha de cada palavra escrita visa chegar aos leitores, com o espírito
de quem quer cuidar de uma relação forte
e duradoura. Afinal, já lá vão três décadas
de muitas páginas onde é comunicada a
missão, a visão e os valores de uma instituição com uma história de 85 anos na
sociedade portuguesa.
A evolução dos tempos e as mudanças
ocorridas no país trouxeram uma nova
vontade para o então Instituto Nacional
para Aproveitamento dos Tempos Livres
dos Trabalhadores (INATEL). Luís Garcez
Palha lembrava, no primeiro editorial da
Tempo Livre, que já tinham sido editadas
“aqui e ali publicações dispersas sobre vários temas, mas nunca se abalançou e comprometeu a fazer surgir periodicamente
uma revista, tipo magazine, dedicada ao
tratamento de quatro temas preferenciais,
correspondentes às quatro grandes áreas

de atuação do Instituto: a cultura, o desporto, as férias e o turismo social”.

de Sousa, também escreveu para a revista.
Revisitando o legado que deixou, confessa: “Tenho a sensação de que fiz algo e fico
orgulhoso por isso”.

Contacto com os sócios
O primeiro diretor da Tempo Livre, recuando no tempo, indo ao lugar onde guarda
boas memórias, conta-nos como lhe surgiu o pensamento para uma revista. “Havia a necessidade de uma forma de ligação aos sócios. Falei com um membro da
direção – na altura só havia um [Alcides
Gouveia, vice-presidente à época], que
também dizia que era fundamental haver
esse contacto. Eu tinha alguma ideia que
tinha de haver comunicação e que uma
das funções culturais era o entretenimento dos sócios e a revista vinha preencher
esse lugar”, recorda Garcez Palha, que
também quis que a publicação chegasse
mais longe. “A revista teria de ser vendida
a toda a gente – foi fundamental para dar
uma imagem diferente da casa. Notou-se
muito mais interesse. Quando eu cheguei
havia mais ou menos 160 mil sócios. Saí
com quase 200 mil.”
Na direção editorial da primeira Tempo
Livre estavam os jornalistas Joaquim Letria
e Carlos Pina. Escreveu Carlos Pina, logo no
primeiro número, sobre o que se pretendia
com esta publicação: “A sua missão será distrair, aconselhar, fazer companhia. Se estes
objetivos forem atingidos, valeu a pena.”
Para Garcez Palha, os momentos que an-

Imagem da Inatel

tecediam o fecho de cada edição davam-lhe
“muito gozo”. E aguardava, ansiosamente,
pelo exemplar de cada mês. Perguntava
constantemente, enquanto não tinha a edição mais recente: “Já chegou a revista?”
O fundador da Tempo Livre considera
que a publicação da Fundação Inatel –
hoje, jornal – tem de “elevar as pessoas
para a cultura, para além de dar uma dimensão do que se vai passando na Inatel”.
Garcez Palha gosta de lembrar que o atual
Presidente da República, Marcelo Rebelo

Em 1996, na administração seguinte, presidida por Eduardo Graça, a redação vem
para as instalações da sede, na Calçada
de Sant’Ana. Em setembro daquele ano, a
Tempo Livre ganha um novo aspeto gráfico. O jornalista Eugénio Alves assume o
desafio de ser o novo editor da publicação.
Eduardo Graça escreveu nesse editorial
que valorizava o “respeito permanente
pela liberdade de criação”. A Tempo Livre
era uma publicação mensal prestigiada
do país. Baptista-Bastos, Diana Andringa,
Helena Vaz da Silva, José Carlos de Vasconcelos eram alguns dos cronistas. Carlos Gil, um dos fotojornalistas do 25 de
Abril, foi editor fotográfico da revista até
falecer, em 2001.
Com os olhos no passado e no presente,
Eduardo Graça observa que a publicação,
no essencial, prossegue os objetivos anteriores, “continua a ser um importante veículo de informação geral e das atividades
da Fundação Inatel”. Para o antigo diretor
da Tempo Livre, “este instrumento de comunicação mantém toda a importância”.
Considera a publicação “a cara e a voz da
organização”, com “grande impacto junto
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dos associados”. Para além da informação
ligada ao universo do organismo há também “informação geral, de uma pedagogia
humanista e democrática que continua a
ser muitíssimo relevante”.
Daquele tempo assinala, em especial, o
trabalho feito sobre as aldeias históricas. A
revista divulgou e promoveu todo o projeto sobre o roteiro das aldeias históricas.
Eduardo Graça sublinha que, enquanto
presidiu o Instituto, “foi importante ter
uma equipa estável”. “Tinha completa confiança nela”, acrescentou. “A equipa tinha
independência do ponto de vista de gestão dos conteúdos da revista, excetuando o
editorial que era eu que o escrevia.” Graça
realça que, volvidos trinta anos da primeira edição da revista, “este é um percurso
assinalável”. Espera que o caminho seja
contínuo, porque “a organização Inatel é
muitíssimo importante nas atividades de
lazer dos trabalhadores portugueses sobre
todas as formas”.

a recuperação com o esforço de pessoas
de grande qualidade. Na fase final do
meu mandato, recordo um conjunto de
entrevistas de vida publicadas no jornal.
Embora mantivéssemos as características
de edição em papel de jornal, passou a ter
conteúdos muito variados.” Para abarcar
essa diversidade, evoca “a grande alegria
da adaptação aos novos tempos de comunicação e ao digital, com a criação de uma
App, que tinha uma presença muito forte
e com atualidade permanente”. Lembra,
ainda, que criou uma espécie de conselho
de correspondentes, pessoas de todas as
áreas de intervenção da Fundação que
discutiam, mensalmente, o número seguinte: “Julgo que foi vantajoso, porque
permitiu beneficiar as competências variadas da Inatel, tanto no desporto como
na cultura popular – uma dimensão que
mais nenhuma instituição pública cultiva.” Ribeiro Mendes escolhe uma palavra para a missão do jornal da Fundação
Inatel: servir. “É um instrumento de cultura ao serviço da base associativa, que
são trabalhadores de todo o tipo, uns no
ativo outros na reforma. Muitas pessoas
não tiveram possibilidades económicas
de aceder a outras formas de cultura –
precisam de instrumentos que as ajudem
a uma maior inclusão, não só económica
mas também social e cultural.”

Transparência e pluralismo
Em abril de 2003, um mês depois do
início do desempenho do cargo de presidente do INATEL e, por inerência, diretor da Tempo Livre, José Alarcão Troni
escreveu no editorial: “A Tempo Livre
é o instrumento privilegiado de comunicação do Instituto com os seus
mais de duzentos e cinquenta mil
associados individuais e três mil e
quinhentos associados colectivos.”
Troni conta-nos que “recebia milhares de cartas com comentários,
sugestões, críticas”. A tantas missivas dava uma resposta global:
“Por força da abundante correspondência, tinha uma grande
preocupação em tornar a revista
útil para os leitores. Privilegiava o pluralismo das orientações, e
isso era reconhecido na correspondência.”
Artigos de cultura, saúde, relações internacionais ajudavam a preencher páginas
variadas. “Na semana anterior à data em
que a revista ia para a tipografia, escolhia
a capa com o núcleo editorial e escrevia o
editorial.”
Este antigo diretor da Tempo Livre destaca que “é pelo jornal que o associado sabe
as iniciativas da fundação”; porém há
também uma outra função primordial: “A
elevação do nível cultural do público-alvo
– há que prosseguir isso”. Este órgão de
comunicação “é um bem por excelência
lido por todos os associados”, realça. Troni
deseja que o jornal “garanta a regularidade, transparência e pluralismo”. Como
aconteceu no passado, onde fazia questão
que houvesse “confiança” entre os profissionais que elaboravam a revista e os leitores. Confessa, com regozijo, ter sido um
tempo “gratificante”.

Publicação livre
A seguir vem Vítor Ramalho como presidente do conselho de administração da
Inatel. No seu primeiro editorial da Tempo
Livre relevou: “A Fundação tem atrás de si
uma longa história, que não será esquecida.” Garantiu que a “alteração da natureza
jurídica da nossa instituição para Fundação
não belisca a missão que sempre teve”. Em
entrevista ao jornal Tempo Livre , Ramalho
fala na “importância enorme” desta publicação, “porque tem dezenas de milhares de
destinatários – não é uma questão menor”.
Acrescenta que “estes destinatários podem
ter acesso à informação das atividades da
instituição, e, pelo nível dos escritos apresentados ou das entrevistas dadas de natureza cultural, trata-se de um contributo
que não é negligenciável de leitura. E isso é
destinado quer às pessoas mais idosas quer

Presente e futuro

às mais jovens”. Este antigo diretor da publicação lembra o momento animado na escolha da capa com o então editor: “Eugénio
Alves vinha discutir comigo a capa. Muitas
vezes, da discussão, havia necessidade de
ela ser alterada, porque era exigência de algum artigo de última hora ou de uma foto
de um empreendimento que estava a ser
feito. Havia muito cuidado na revista, hoje
jornal, porque os associados merecem todo
o respeito.”
Vítor Ramalho garante que nunca tentou
limitar o trabalho de quem nela trabalhava.
“Foi sempre uma revista livre, não havia
restrições de expressão de pensamento.
Todos os sócios têm proveniência diferente
em idade, género, em opções. Quem dirige deve ter isso em atenção. Houve, na
revista, entrevistas a D. Manuel Clemente,
hoje cardeal, Leonor Beleza, Mário Soares…”, exemplifica. Recorda, também, que
dimensionou o sítio da internet da Fundação Inatel “para responder às exigências da
modernidade”, enquanto não descurava “a
importância da revista, que todos os presidentes e administrações acarinharam”.
Vítor Ramalho revela que guarda todas as
edições da revista e do jornal desde o início: “Ainda hoje escrevem nesta publicação
pessoas por quem tenho admiração, desde

logo António Valdemar, que considero um
dos homens mais cultos deste país. Leio
sempre os textos dele, de Mário Zambujal
e as entrevistas a personalidades de referência do nosso país.” Diz que “este veículo
determinante para a relação com os associados é um aconchego, uma forma de relação com o mundo”.

Adaptação aos novos tempos
Sucedeu-lhe Fernando Ribeiro Mendes,
enquanto presidente da Fundação Inatel,
num momento “difícil” para Portugal. Em
dezembro de 2012, dava conta disso mesmo no editorial: “A revista Tempo Livre irá
conhecer novo formato no próximo ano,
mais compaginado às restrições orçamentais de 2013, mas cada vez mais próximo
de todos.” Em abril de 2013 foi adotado
“um novo e mais económico formato da
publicação”. Começava a era deste meio
de comunicação como jornal. “Estive na
Fundação Inatel no período da Troika e
do ajustamento económico e financeiro. Fizemos alguns esforços para conter
custos e um deles incidiu sobre a revista,
que deixou de ser feita em papel couché
e passou a papel de jornal, e o número
de colaborações diminuiu por razões financeiras. Depois, lentamente, fizemos

O atual presidente da instituição e diretor
do jornal, Francisco Madelino, na edição
bimestral de abril/maio de 2016, sublinhou
que o “Tempo Livre deve continuar a ser, assim, um elemento de ligação primordial da
Fundação com os associados. Espaço onde
refletimos sobre a nossa missão e a riqueza
cultural, histórica e ambiental de Portugal”.
Em outubro/novembro de 2016, surgiu um
novo formato. O diretor do jornal escreveu
naquele editorial: “O Jornal Tempo Livre é
uma das imagens mais conhecidas da Fundação Inatel. (...) Foram várias as formas
que já assumiu, mas sempre associadas à
robustez do seu caminho e da sua afetividade com os associados.”
Posteriormente, a primeira página dos
jornais começou a ser pensada e desenvolvida por ilustradores que nela espelham os
temas principais que revelam as preocupações da Inatel.
O presente faz-se porque existe um passado. A memória ajuda a percorrer o caminho para o futuro. Evocam-se as palavras
de Eduardo Lourenço, pensador português de referência, numa entrevista concedida ao Tempo Livre , publicada em janeiro
de 2016, que remetem para as páginas que
se podem escrever doravante: “Só temos
uma maneira de voar: é sonhar. Humanidade que não sonha, morre.” Por sua vez,
o filósofo Viriato Soromenho-Marques, no
jornal de setembro/outubro de 2020, lembra: “A nossa herança é deixar a possibilidade de futuro para as gerações seguintes.”

Sílvia Júlio
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reportagem

A vida boa e longa
dos (mais) velhos
“Há pessoas que são mais novas e que são velhas”, Maria Eduarda, 66 anos, enquanto conversávamos
numa esplanada de Lisboa. Despachada, mas sem pressa na conversa, e sem pressa para ser velha. “O
ser velho é uma pessoa que parou no tempo. Passa o dia sentado”, Maria Teresa, 65 anos, sentada num
fardo de palha, em Loios, Chaves. Sentou-se porque pedimos. Era preciso, ela ficou quieta, mexia mais o
pensamento do que o corpo. Pensamos juntas. “Há muitos idosos que não são velhos”, Carlos Moniz, 72
anos. Acabou de celebrar 50 anos de carreira no Casino Estoril e só teve tempo para a conversa na hora
de almoço. Vidas ocupadas. A dele

“C

omeço já por aí, não sei
o que é ser velho.” Maria João Valente Rosa,
professora, demógrafa.
Improvisamos um tripé
mas não se improvisou
na conversa. Foi como
assistir à aula do professor mais cativante
da faculdade. Ah, e ela sabe o que é isto de
“ser velho”.
“O velho é uma pessoa que tem uma
idade superior à idade de outra, eu sou
mais velha do que alguém, sou mais velha do que no ano anterior, sou mais velha
do que a pessoa que está o meu lado, ser
velho é uma coisa muito relativa… O mais
velho existe, o conceito velho como conceito absoluto não existe. Eu não sei o que
é ser velho, sei o que é ser mais velho.”
Envelhecer é natural. Envelhecemos
todos os dias, começamos a envelhecer
muito antes dos 65 anos. Envelhecer não
é sinónimo de doença, não é igual para
todas as pessoas. Não é aplicável a todos
os que têm idade igual ou superior a 65
anos. Não nos transformamos em velhos
do dia para a noite. “As pessoas não são
todas iguais e vão sentindo as várias fases
do envelhecimento em momentos diferentes das suas vidas. Há uma parte do
envelhecimento que é genético, mas há
outra parte, talvez a mais decisiva, que
tem a ver com estilos de vida, comportamentos individuais e contextos sociais,
por isso é que cada pessoa envelhece de
forma diferente e tem em si várias idades… Tenho a idade cronológica, que é
a idade do meu nascimento, mas depois
tenho a minha idade biológica, tenho a
minha idade psicológica e tenho ainda
a minha idade perspetiva, o número de
anos que ainda tenho pela frente. Apesar
da cada um de nós ter várias idades parece que nesta sociedade, em que vivemos,
só uma é que conta, a idade cronológica”,
palavras de Maria João Valente Rosa, que
tem dedicado os últimos anos de estudo e
trabalho às vidas longas, e que sobre este
tema, acabou de publicar o livro Um Tempo
Sem Idades.
A professora destacou o facto de em
2020, ainda se fazerem estudos e de se tomarem decisões, com base em dados estatísticos dos anos 50 do século passado.

Sérgio Garcia

Maria João Valente Rosa

Nos anos 50 alguém com 65 anos tinha
uma perspetiva de vida muito inferior a
alguém que hoje tem a mesma idade. “Sugiro que, caso se queira insistir em usar o
critério da idade como categoria estatística, se use a prospetiva, a idade que as pessoas estimam viver, e não a idade que as
pessoas já viveram. Neste caso, hoje os 72
anos equivalem aos 65 anos em 1960.”
É como se nos últimos anos os velhos
tivessem ficado mais jovens, Maria Eduarda é exemplo disso. Mulher bonita, vaidosa, prática e de sorriso fácil. Viúva e sem
netos, rapidamente encontrou formas
de estar e de continuar a viver, acima de
tudo, de continuar a sentir-se útil e a contribuir para a comunidade. O voluntariado na Refood, as aulas de ginástica às oito
da manhã, os jogos de futebol no jardim
com os netos da irmã, Maria Eduarda é o
reflexo de uma nova sociedade que precisa de perder o medo da mudança. Precisa
de se adaptar porque os velhos ganharam
anos de vida. Anos de vida boa.
As vidas longas acontecem associadas
a outras mudanças nas características dos
mais velhos, como por exemplo, são mais
qualificados e escolarizados, estão mais
próximos das novas tecnologias e mais conectáveis e têm consumos mais diversificados. A sociedade de hoje tem novas exigências e as pessoas são diferentes. Para a
professora Maria João beneficiaremos em
muito da nova realidade em que vivemos
com a atualização permanente de conhecimentos, que deve ser constante em todas
as fases da vida. “Temos que nos preparar
para termos várias atividades ao longo
da vida, e para isso é importante voltar
à escola quando já não se é jovem, isto é,
atualizar conhecimentos ou encontrar novos conhecimentos, porque muito do que
as pessoas aprenderam nas idades mais
jovens já não faz sentido, está obsoleto. E
os outros saberes que não se aprenderam
nessa fase inicial das nossas vidas são hoje
vitais para sermos bem-sucedidos.”
Esta atualização de conhecimentos abre
horizontes e prepara os mais novos, e os
das idades centrais, para a vida longa mais
realizada socialmente. Quem tem 40 anos
hoje, tem, pelo menos, mais 40 anos pela
frente, como é que os vai viver? Que planos? Quem tem hoje 55, que planos, novo
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Maria Eduarda

Maria Teresa
Jaime serôdio

trabalho, nova formação, novo negócio? E
quem tem 65 anos, como é que vai viver
hoje?

“O filtro da idade é perigosíssimo”
Maria Teresa sabe como vai viver depois
dos 66 anos, a tal idade da reforma, a idade em que vai receber uma carta em casa
para deixar de ser auxiliar de limpeza na
Academia de Artes de Chaves. “Eles querem que eu vá de bengala para a Academia, mas eu já disse que de bengala não
vou, e quando tiver que parar vou ajudar
as freiras. Elas precisam de ajuda para
entregar e fazer refeições. Já sei o que fazer.” Mas, Maria Teresa ainda vai adiar a
reforma. “É uma maravilha a Academia, é
a minha primeira casa, nunca senti vontade de vir embora, por mim ficava lá. Eles
[os alunos mais novos] chamam-me avozinha e contam-me os segredinhos deles,
as namoradas; ainda no outro dia, o Feijó
rompeu as calças e veio ter comigo para as
coser.” Ainda há muitos “Feijós” a precisar
da Maria Teresa. E a reforma pode esperar, pelo menos nos moldes em que existe
hoje, porque pode ser esta reforma a causa de uma vida longa menos boa. Talvez a
reforma não faça assim tão bem à saúde.
“Mas há pessoas que querem a reforma”, talvez porque já não se sintam realizadas com o que estão a fazer, ou sempre
fizeram, o que não quer dizer que queiram parar de ter uma atividade socialmente reconhecida, a conclusão foi conseguida a partir das palavras da professora
Maria João. “Mesmo que queiram ter uma
atividade, encontram uma barreira social.
As pessoas são discriminadas em função
da idade (idadísmo) e há um pacto silen-

Carlos Moniz

cioso em relação a esta situação. Alguém
com 55 anos começa já a ter dificuldades
em arranjar um novo projeto profissional,
aliás, dados recentes do Eurobarómetro
da Comissão Europeia revelam que um
dos principais fatores de descriminação
quando uma empresa pretende contratar alguém, é a idade – ser muito novo ou
muito velho.”
Luís Jacob, presidente da RUTIS – Rede
de Universidades Seniores, foi mais longe
no que diz respeito às reformas. “É um
atentado à pessoa, é um atestado de inutilidade. Quando encontra a reforma, a pessoa vive duas fases, a fase da lua de mel,
que dura seis meses, e depois dos seis meses de ‘namoro’ encontra a segunda fase, e

Envelhecer não é
sinónimo de doença,
não é igual para
todas as pessoas.
Não é aplicável
a todos os que
têm idade igual ou
superior a 65 anos

percebe que tem mais 20 anos pela frente
e não sabe o que vai fazer.” Na Rutis eles
sabem o que fazer, ou antes, o que querem
ser. “Temos pessoas que descobrem aos 80
anos que sabem cantar fado, e realizam
sonhos, como o de subir a um palco e ser
atriz aos 70”.
Se a vida fosse uma peça de teatro, o
guião podia ter como início de conversa a
bipolaridade entre o gostarmos de viver, e
como tal, de avançarmos na idade, e a angústia de envelhecer. Maria João deixa os
óculos caírem no pescoço, e com as mãos
a acompanharem o pensamento, começa
por dizer: “O filtro da idade é perigosíssimo para todos... Temos de deixar de nos
levar pelas falsas ideias, como a idade é
contrária à produtividade, os países mais
envelhecidos são países doentes, e tentar
largar princípios que herdamos de um passado que nada tem a ver com o futuro.”
E desenganem-se quando apontam o
dedo à demografia. “Mesmo que a natalidade aumente, nós não vamos parar de
envelhecer enquanto população. O problema não reside no envelhecimento ou
na demografia. Está em nós, começa nos
modelos que nos regem enquanto sociedade, por não se terem adaptado aos novos tempos de vidas longas, encontrando
conteúdos ricos para lhes dar sentido.”
Os números podem ajudar na mudança, quando percebemos que mais de 4000
pessoas em Portugal têm mais de 100 anos.
Maria Eduarda, Maria Teresa, Carlos Alberto, alunos da Rutis, Maria João, têm a
coragem e fazem parte da mudança. Para
cada um deles a vida ainda é longa e encontram, todos os dias, uma razão de ser.

Maria João Costa
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Viajando com livros

Natal, entre o rio e o mar
O lume aceso num barco, a ceia dos pescadores, com a família longe «céu
desmaiado, sem estrelas» e «a lua espelha-se na água com um verde pálido,
cuja vista dá acidez ao vento» Por António Valdemar

A

presença de Manuel Teixeira
Gomes como escritor, um dos
maiores da língua portuguesa
ficou muitas vezes ofuscada
pela militância partidária para
o lançamento e consolidação da
República, o desempenho da
carreira diplomática, à frente da embaixada de Portugal em Londres e o exercício
da Presidência da República.
Enquanto Presidente da República, de
outubro de 1923 a dezembro de 1925, Manuel Teixeira Gomes enfrentou sucessivas
crises partidárias e militares que provocaram quedas e substituições de governos.
Procurou a reconciliação da classe política
e das Forças Armadas. Perante o impasse,
a agitação e a insegurança pública, no dia
10 de dezembro, apresentou a demissão.
Meses depois, o Exército implantava a ditadura e entregou o poder a Salazar. O regime durou quase meio século. Até ao 25
de Abril de 1974.
Triste, amargurado, desiludido, Manuel
Teixeira Gomes, (proprietário abastado e
lavrador rural do Algarve) resolveu viajar de país em país. Foi o que chamou «a
grande Primavera da Liberdade». Transformado num vulgar cidadão anónimo,
avançou para o Mediterrâneo. Conhecia
em pormenor, mas apetecia-lhe voltar aos
museus, às catedrais, aos palácios, aos jardins. Ver e rever, sem pressa. Usufruir os
acasos do espetáculo humano das ruas.
A curiosidade insaciável associada à
energia física, que resistia à erosão dos
anos, levaram-no à aventura da descoberta do Norte de África. Fazia «cerca de
dez quilómetros de marcha diária, caminhadas sem fim até ao salutar cansaço
que prepara os sonos profundos de onde
se ressurge mais rijo e satisfeito». Mas ao
acentuar-se o envelhecimento surgiram as
doenças que o impediam de continuar – é
melhor citá-lo – «saudável, próspero e feliz como um deus que regressou do Olimpo».
A reta final decorreu, no Norte de África, um pequeno Hotel L’Étoile, em Bougie, – atualmente Bejaia – que possuía o
conforto que desejava. Teixeira Gomes, de
1931 a 1941, entre os 70 e os 80 anos retomou a escrita. Na idade em que todos
acabam, recomeçou e com enorme vigor.
Concentrou-se na criação literária. Colaborava na Seara Nova. Reeditava livros que
lhe deram renome, entre os contemporâneos. Publicava novos livros que tiveram
grande êxito, provocaram surpresa e causaram escândalo literário e político. Maria
Adelaide e Novelas Eróticas foram condenados pela Igreja, proibidos pela Censura e
confiscados pela PIDE.
Reuniu Manuel Teixeira Gomes textos,
de várias épocas, no livro, com o título
simbólico Regressos. Descreve e comenta

dr

algumas das muitas viagens, para descobrir Portugal. Conhecer as terras e os
tesouros que as colocaram no mapa. Tal
como referiu: «tento agora escrever e provavelmente nunca terminarei este livro.»
São as impressões – esclareceu – «mais
remotas da mocidade (ou as primeiras
impressões de paisagens e monumentos
revistos pela vida fora), colhidas no meu
país, e lembradas longe dele, não podia
deixar de incluir algumas páginas consagradas à minha terra natal. Como ali fal-

tam os monumentos, diligenciarei evocá-la em paisagens».
É o caso do pequeno grande texto extraído do livro Regressos e que transcrevemos na íntegra: «Natal: noite de levante
frígido, anavalhado. Sobre a ponte. A lua
espelha-se na água com um verde pálido,
cuja vista dá acidez ao vento. O rio, em
Ferragudo e na pequena enseada do Convento, coalhado de caíques arribados, que
ardem todos com as chamas levantadas
sobre o convés pelas campanhas que preparam a ceia. Céu desmaiado, sem estrelas, com o luar a escorrer como um líquido
sobre vidro…»
Só isto. A bordo dos «caíques arribados», os homens que foram parar ao Algarve, acenderem o lume para a ceia. Manuel Teixeira Gomes recordava o que vira,
próximo da sua casa em Portimão, entre o
rio e o mar, entre o Arade e Atlântico que
já é quase Mediterrâneo. Ou, mais outra
vez, percorria, no exílio voluntário, os
inesgotáveis caudais da imaginação. Tudo
coube em muito poucas palavras. Os pescadores não esqueciam a família, em redor
da mesa da consoada.
Era o diálogo entre todos os que passaram pelas suas vidas. Falavam uns com os
outros. Ou recolhiam-se em silêncios breves. Surgiam os que partiram e já não voltam mais. E os que se encontravam longe e deviam estar perto. Os mortos e os
vivos. As horas tristes e as horas alegres.
Bastou dizer que era noite. E dizer apenas
que também era Natal.
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A Casa na árvore
Pormenor das
sementes de
abacate Hass
(semente redonda,
mais pequeno,
casca escura e
rugosa, usado na
preparação da
pasta guacamole)
e Fuerte (semente
oval, casca verde
e lisa). Em baixo,
folhas e frutos de
abacateiro

A pera impúdica

Sobre o amor no abacateiro, árvore primitiva que dá carne, manteiga e ouro
Por Susana Neves

C

hamava-se gonfotério. Era um
mamífero semelhante ao elefante. Em vez de duas presas
tinha quatro, podia alcançar
três metros de altura, quatro de
comprimento e quatro ou cinco toneladas de peso. Para este
herbívoro primitivo que há mais de dois
milhões de anos caminhava pesadamente
sobre a floresta tropical mexicana o abacate era uma baga, um snack rápido apetecível, engolido com casca e semente.
Durante o processo de digestão, a grande e pesada semente do fruto do abacateiro
(Persea americana Mill.), graças aos sucos digestivos, era preparada para germinar sendo expelida para o chão com as restantes
matérias fecais. Entre o abacateiro e o gonfotério, ou outros herbívoros que constituíram a Megafauna do Mioceno, estabelecera-se uma proveitosa “relação mutualista”
que desapareceria com a extinção destes
gigantes há cerca de 12 300 anos.
A extinção dos plantadores originais do
abacateiro podia ter levado igualmente à
sua extinção não fosse esta árvore primitiva (pertencente à família das Lauráceas)
ter transferido esta missão aos antigos
povos ameríndios da Mesoamérica — astecas, maias e incas — que se empenharam em semeá-la e em obter frutos mais
saborosos, com uma polpa cada vez maior
e uma semente cada vez mais pequena.
Conforme provam vários achados arqueológicos e paleobotânicos (entre eles,
restos de sementes que datam de 8000 e
7000 a.C., encontrados em antigas povoações do Vale de Tehuacán), o abacate era
um alimento essencial e desempenhava
um papel importante na agricultura, medicina, mitologia, calendário e economia
dos povos ameríndios, tendo inclusive
sido utilizado como imposto.
No entanto, para os conquistadores
espanhóis bem como para os cronistas,
geógrafos, historiadores, naturalistas e religiosos que os acompanharam, durante
as viagens de exploração do Novo Mundo
no século XVI, tanto o abacateiro como o
abacate constituíram uma extraordinária
novidade que procuraram descrever e

nomear, porém com extremo pudor. Partindo do termo asteca ahuacaquahuitl os
espanhóis criaram a palavra aguacate para
designar abacate, mas omitiram que a palavra asteca significava testículo, tal a semelhança que os nativos encontravam entre a forma do fruto e a forma do sistema
genital masculino.
Comparado por vezes com o carvalho
europeu devido ao seu aspecto majestoso
(pode atingir 30 metros) o abacateiro foi
muito menos referido do que o seu fruto,
que cada autor descreveu de modo muito diferente. Martín Fernández de Enciso, naquela que é a primeira descrição do
abacate (La Suma Geografía, 1526) viu nele
uma laranja, no entanto, uns anos mais
tarde, Fernández de Oviedo (Sumario de la
Natural Historia de las Indias, 1526) identificou-o a “uma pêra, mas melhor”; por seu
turno, frei Diego de Landa (Relación de las
Cosas de Yucatán, 1560) comparou o abacate a uma courgette, enquanto Cervantes de
Salazar (Crónica de la Nueva España, 1594)
achou nele um grande figo!!!
O passar dos séculos não parece ter facilitado a missão de explicar com o que se
parece o abacate, porque no final do século XIX, em 1891, a Frank Leslie’s Popular
Monthly, conhecida revista literária norte-americana, publica um artigo cujo título

chama ao abacate “pera crocodilo”, numa
clara alusão ao aspecto da casca do fruto
que lembrara a alguns a cor da pele do
temível predador. Assinado por Anna M.
Paris, o artigo revela ainda que o abacate
continuava a não ser familiar ao público
norte-americano (e também não o seria ao
europeu) preocupando-se a articulista em
o descrever e em alertar os leitores para
não comerem o abacate como quem come
um pêssego, tal engano poderia levá-los
a condenar e repudiar para sempre um
fruto de sabor único. Na sua opinião, de
gourmet experiente, melhor seria que o comessem “com pão e manteiga ou com delicados crackers” (bolachas crocantes). Um
conselho que confirma as conclusões dos
primeiros cronistas hispânicos de seiscentos: o sabor invulgar e subtil do abacate,
a sua estranha consistência de manteiga
quando maduro, tornavam-no numa “coisa maravilhosa” e imperdível.
Uma verdadeira iguaria que, nos anos
vinte do século passado, o pomologista e
explorador de plantas norte-americano
Frederick Wilson Poponoe pretendia tornar tão importante na nossa dieta alimentar como o era na dos indígenas sul-americanos, onde chegara a substituir a carne.
Porém e apesar da crescente procura do
abacate (o “ouro verde” que veio a ser dispu-

tado pelos cartéis da droga mexicanos) ainda não ouvimos ninguém dizer o mesmo
que um dia um índio guatemalteco disse a
Poponoe: “Quatro ou cinco tortillas [bolo
de milho], um abacate grande, e uma chávena de café — eis uma boa refeição” (Manual of Tropical and Subtropical Fruits, 1920).
Apesar do abacate ser agora facilmente
reconhecível pelo consumidor europeu
continua ainda a ser usado de forma episódica quer a nível alimentar — sobretudo
em entradas (guacamole), nas saladas e no
sushi — quer a nível dos produtos de cosmética. Poucos serão os que o imaginam
como uma baga gigante que entrava pelas
goelas adentro de um gonfotério ou do antepassado da preguiça-gigante (megatério).
À semelhança da laranjeira-de-Osage,
do espinheiro-da-Virgínia e da sapota
amarela, o abacateiro é considerado actualmente uma árvore “anacrónica”, um
“fantasma da evolução”, mas trata-se de
um “fantasma” de superior inteligência,
de outra forma não olharíamos hoje para
as suas belas e grandes folhas verdes julgando terem sido inventadas “ontem” e
não num período extremamente remoto.
Na realidade, o abacateiro gere a sua
complexa e sofisticada vida sexual como
um mestre a quem Darwin, autor da Teoria da Evolução, poderia tirar o chapéu.
Senão veja-se: um só abacateiro pode produzir mais de um milhão de pequeninas
flores agrupadas em inflorescências (panículas). Cada flor é hermafrodita, mas não
se autopoliniza. Poderíamos dizer que se
trata de uma espécie de herói romanesco à
maneira de Orlando, personagem literária
inventada por Virginia Woolf, que nasce
homem mas um dia acorda mulher, sendo
que cada flor do abacateiro, ao invés, nasce “mulher” e acorda “homem”: em certos
cultivares, a flor abre-se de manhã exibindo exclusivamente os órgãos femininos na
expectativa de ser polinizada, ao fim de
algumas horas fecha-se; no dia seguinte
de tarde apresenta disponíveis apenas os
órgãos sexuais masculinos. Noutros cultivares, é feminina de tarde e masculina na
manhã seguinte.
Coloquialmente os mexicanos chamam
a esta floração “la loca” (a louca), os botânicos pelo contrário numa linguagem
quase algébrica reconhecem nela uma “racionalidade” sofisticada e designam este
jogo amoroso por “sincronia diurna dicogâmica protogínica”, ou seja, a floração
feminina acontece toda em simultâneo e a
masculina também (sincronia), decorre de
dia (diurna) mas em fases diferentes (dicogamia), sendo o processo sempre iniciado
pelos orgãos femininos que primeiro amadurecem e se tornam activos (protoginia).
Como se infere, esta floração faseada
promove a polinização cruzada (cross-pollination) que Darwin tanto apreciava nas
orquídeas e segundo ele aumentava o
potencial reprodutivo e de sobrevivência
dos seres vivos. Quem se dedica à produção do abacate (e entre nós, o Algarve
é a região mais propícia) sabe que só se
consegue uma boa colheita quando nos
pomares se incluem cultivares diferentes,
permitindo às flores femininas de um abacateiro (A) serem polinizadas com o pólen
das flores masculinas de outro abacateiro (B), numa orquestração de encontros
amorosos que me abstenho aqui de descrever em pormenor para não expor excessivamente a intimidade do abacateiro.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

O CHARME DO CARMO
dr

N

aquele fim de tarde, princípio
de noite, a rua do Coliseu era
estreita para a longa fila de
gente a esperar a sua vez para
fazer parte de um momento
histórico da música em Portugal.
Carlos do Carmo, a um mês dos oitenta, ia dizer adeus aos palcos, e os eleitos
que tinham conseguido arranjar bilhete,
(lotação esgotada há meio ano) queriam
acenar-lhe num gesto de gratidão e amor.
Sim, amor porque há artistas que conseguem alcançar esse estado tão especial
de serem amados pelo público. Admirados e aplaudidos há muitos, mas gostados do coração são apenas um punhado.
Não entrei no Coliseu porque me faltava o papelinho mágico, mas estive no palco numa mensagem gravada, a dizer-lhe
da sorte enorme que tenho em ter sido
contemporâneo do Carlos do Charme.
Ele próprio o afirmou numa entrevista:
“Canto por prazer e estar no palco é um
acto de sedução e troca de sentimentos e
emoções.”

Carlos do Carmo é um homem feliz
pela vida que viveu desde os fados para
amigos no Faia de seus pais, num tempo
em que Brel e Sinatra mais o atraíam.
Só que bastou uma “Loucura”, acompanhado pelo conjunto de Mário Simões
para vir para o fado e ficar.
O Carlos é um homem de memória e
reconhecimento.
Após o 25 de Abril, cantou para quem
o quisesse ouvir e cometeu um feito de
quase impossível repetição na história do
Festival da Canção.
Em 1976 foi o titular único de oito canções de rara qualidade. Desde a “Estrela
da Tarde”, ao “No teu poema” passando
por um “Novo fado alegre” deu o seu talento por todas, acabando a escolhida por
ser “Uma Flor de verde Pinho”.
Os fados, as canções que lhe passam
pela voz, chegam para ficar e acrescentar
prazer e alegria às nossas vidas.
Após este período de euforia que trazia consigo o sabor da liberdade, Carlos
do Carmo entrou num eclipse parcial na
rádio e na televisão. Estava esquecido,

apagado, em licença sem sua licença, sem
vencimento.
Foi nesse período que o convidei para
uma entrevista e um fado no meu programa Passeio dos Alegres, indiferente às
vozes que diziam baixinho que era melhor não.
O Carlos esteve, encheu os écrans de
talento e no final disse-me: “Caro Júlio,
conta comigo para qualquer programa
que faças e se não houver cachet, manda
um ramo de flores à tia Judite.”
Das centenas de concertos a que assisti na minha vida, há um que me marcou
como uma tatuagem, a apresentação de
“Um homem na cidade” no Teatro Aberto.
Um serão de sonho, passeando nas
palavras de José Carlos Ary dos Santos
com músicas de alguns dos mais notáveis
compositores nacionais.
E depois vieram tantos concertos por
esse mundo fora, desde o Olympia de Paris, à Ópera de Wiesbaden ou o Canecão
do Rio de Janeiro.
E assim fomos navegando nas “Canoas

do Tejo”, olhando o voo de uma “Gaivota” ou deixando cair “Duas lágrimas de
orvalho” nesta “Estranha forma de vida”.
A vida passa a correr à frente dos nossos projectos, o Carlos agarrou muitos,
e só o inexorável tempo e alguns sérios
problemas de saúde o levaram a dizer
aos palcos: “Estamos conversados.”
Direi que não anunciou o silêncio porque há música para gravar e até aconselhamento e apoio a novos fadistas, porque o fado é uma herança que tem que
ser bem entregue.
Fica-me uma quase certeza: Carlos do
Carmo não é só fadista, mas um cantor
de timbre único e tempo musical inimitável, alguém que canta sem afadistar “La
valse à mille temps”, “I’ve got you under
my skin” ou as “Cantigas do Maio”.
Terminou o concerto de despedida
dos palcos em 2019. A seguir, a chegada
à condição de octogenário e o processo
de refazer a vida, porque há sempre mais
um dia para viver e para cantar… ou encantar.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista Guilherme d’Oliveira Martins

“Sempre que nos organizamos,
respondemos bem”
O jurista soma ao currículo múltiplas funções que foram preenchendo um percurso rico em mundo.
Foi governante, deputado à Assembleia da República, presidente do Tribunal de Contas e a lista poderia
completar muitas linhas. Porém, há dois campos férteis onde o professor catedrático gosta especialmente
de lançar sementes: no da Educação e no da Cultura. Acredita que a esperança para o país está mais
na preparação e menos no improviso

O

encontro com o administrador
executivo da Fundação
Calouste Gulbenkian está
marcado logo pela manhã. No
seu gabinete estão centenas
de livros que vão ganhar mais
vida noutro lugar. Há caixas de
cartão vazias à espera de ser carregadas
com conhecimento. Os livros vão para
novo destino. Chegarão a outras pessoas,
diferentes gerações. Tem um acordo
com a biblioteca municipal de Loulé
que recebe, classifica e disponibiliza o
conjunto de obras que fazem parte do
seu acervo: “Não gosto que os meus
livros sejam apenas um exclusivo meu.
Os meus livros são um património que
desejo que seja comum.” A ideia do
bem comum é-lhe próxima. Está viva
no sentir e no agir. Uma das fotografias
de destaque naquele local de trabalho é
a do encontro do papa Bento XVI com
o mundo cultural português, em 2010.
Nessa visita apostólica ao nosso país
ficaram a ressoar as palavras: “Fazei
coisas belas, mas sobretudo tornai
as vossas vidas lugares de beleza.” A
Educação e a Cultura ajudam a criar
beleza para o mundo. Esperança.
Responsabilidade. Participação.
Envolvimento. Numa palavra, ação.
Guilherme d’Oliveira Martins ressalta a
mensagem: “É com valores que podemos
planear.”
A Fundação Gulbenkian tem como
propósito fundamental melhorar a
qualidade de vida das pessoas, através
da arte, da beneficência, da ciência e da
educação. Se alargarmos esta missão
a toda a sociedade civil, em que todos
somos responsáveis por todos, há uma
convocatória para que sejamos mais
humanidade. Para que ninguém seja
deixado para trás – e há quem esteja para
trás –, onde está a esperança que pode
servir o país?
Antes de mais, como referiu, não
podemos deixar ninguém para trás. É
algo que tem de estar sempre presente
na nossa ação e nas nossas preocupações.
Depois, temos de assegurar a coesão
económica e social, a justiça distributiva
– uma justiça não apenas de tipo
horizontal, ou seja, não só uma melhor
distribuição de recursos da população aos
nossos contemporâneos, mas também
uma justiça distributiva vertical que
corresponda à equidade intergeracional.
Uma criança que vai nascer não deve
estar endividada por compromissos
assumidos pelas gerações anteriores,

de que elas foram exclusivamente
beneficiárias. Uma criança ao nascer
será beneficiária dos níveis de
desenvolvimento humano. É com isso
que temos de nos preocupar.
Esta pandemia revelou, de forma clara,
as desigualdades.
A pandemia revelou que a sociedade
precisa de mais justiça distributiva.
Precisa de mais sustentabilidade e coesão
económica e social. As instituições
devem ser mediadoras, devem garantir a
participação e representação das pessoas.
O mal-estar que existe nas sociedades
contemporâneas é o mal-estar das
desigualdades, das injustiças e da falta
de participação. Consideramos que o
projeto europeu é fundamental, mas
só pode desenvolver-se se for mais
participativo, se as instituições europeias
não estiverem longe dos cidadãos, longe
do envolvimento e da participação dos

“O que distingue
uma sociedade
desenvolvida
de uma sociedade
atrasada é a
capacidade de
aprender. Uma
sociedade pode ser
extremamente rica
em matérias-primas, mas se não
for humanamente
baseada na
aprendizagem não
tem a capacidade
de melhorar
constantemente.
Esta é a tal questão
da sociedade
imperfeita mas
perfetível”

cidadãos. Não há democracias iliberais.
Não há possibilidade de pensarmos
que falamos de democracia se não
respeitarmos os direitos e as liberdades
fundamentais. O valor fundamental
que temos de preservar como uma flor
muito, muito frágil é o da liberdade. A
liberdade pressupõe o respeito mútuo.
As pessoas esquecem-se que a etimologia
primeira da palavra ‘liberdade’ tem
a ver com balança, liber. Essa balança
envolve sempre dois polos: o polo do
eu e o polo do outro. Eu e o outro somos
fundamentais na sociedade democrática.
Temos de pensar no ‘nós’ a partir da
compreensão da dignidade de todos.
Como se faz esse caminho para tornar
mais fortes e resilientes as organizações
da sociedade civil?
É o desafio perante o qual nos
encontramos, uma vez que há
resistências, há distâncias, há egoísmos.
Por isso se torna indispensável a
preservação de dois elementos: atenção
contra a indiferença – devemos estar
atentos à realidade que nos circunda – e,
simultaneamente, a ideia de cuidado. O
cuidado como consequência natural do
respeito. Atenção contra a indiferença,
cuidado como corolário do respeito
pelo outro. Deveríamos falar mais da
questão do egoísmo relativamente a
quem demanda a Europa. O tema dos
refugiados não perdeu atualidade –
pelo contrário. Tocqueville dizia que
devemos preservar a liberdade não
como uma realidade abstrata, mas como
algo concreto que vivemos. A liberdade
e responsabilidade são fundamentais.
Quando eu coordenei o grupo de
Educação, que propôs o perfil dos
alunos no final do ensino secundário,
os dois primeiros termos presentes
foram a liberdade e responsabilidade.
Nós devemos formar cidadãos livres e
responsáveis, conscientes da importância
do outro. A resistência relativamente
à indiferença é absolutamente
fundamental. Na sociedade política
somos muitas vezes tentados pela
indiferença: “Ah, esse assunto não me
diz respeito.” Tudo o que é humano diz
respeito às pessoas.
O que faz das pessoas boas cidadãs,
mais livres, mais responsáveis e mais
esperançosas para empreenderem no
presente e futuro?
Antes de mais, percebendo que a
sociedade humana é imperfeita e que o
nosso objetivo não é criar a sociedade
perfeita. A sociedade perfeita tende

a ser a sociedade totalitária, porque
desrespeita a esfera individual, a
dignidade de cada um. A primeira ideia
que temos de falar é a da imperfeição.
Somos imperfeitos. Eduardo Lourenço
diz que devemos cuidar da maravilhosa
imperfeição. A maravilhosa imperfeição
é a capacidade que temos de perceber
que cada um é diferente. Cada um tem
o seu caminho próprio. A sociedade é
imperfeita mas é perfetível. Há um dever
fundamental de todos contribuírem
para a sociedade melhor, através da
beneficência – um objetivo fundamental
quando ligamos aos outros objetivos da
educação, da ciência e das artes.
E a escola também tem essa missão? A
educação e a cultura como motores de
esperança.
Etimologicamente, a palavra escola,
que se cola do grego, significa lugar do
ócio. Isto cria alguma perplexidade em
algumas pessoas que dizem: “Então,
não devemos promover o esforço, o
trabalho?” Com certeza que sim. Mas o
lugar do ócio é outra coisa – é o lugar da
disponibilidade para saber mais. O que
distingue uma sociedade desenvolvida de
uma sociedade atrasada é a capacidade
de aprender. Uma sociedade pode ser
extremamente rica em matérias-primas,
mas se não for humanamente baseada
na aprendizagem não tem a capacidade
de melhorar constantemente. Esta é a
tal questão da sociedade imperfeita mas
perfetível. A sociedade imperfeita, que é
a base da democracia, não é a sociedade
da inércia. O erro é muito importante
para nos aperfeiçoarmos. Quem cai duas
vezes no mesmo buraco, obviamente
não aprendeu. A humanidade tem de
considerar isso. A palavra cultura – como
cultura do espírito – é uma palavra
recente de utilização nas sociedades
ocidentais. Os romanos falavam da
cultura dos campos: agricultura, a
cultura do campo. A cultura onde a
semente lançada à terra vai germinar
e desenvolver-se. Quando lemos as
parábolas do Evangelho, a cada passo,
encontramos a parábola do semeador,
da semente que cai no terreno favorável
e no terreno desfavorável. E como é
que os gregos falavam daquilo que nós
designamos como cultura? Os gregos
falavam para a ideia que corresponde
a esta capacidade de aprender. A
aprendizagem faz-se, como ensinou
Aristóteles, na conversa. Os gregos
falavam para a ideia e os romanos
falavam de humanitas. Aquilo que hoje
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designamos como cultura era humano.
É comum à mulher e ao homem esta
relação com o húmus. Humanitas vem
de humus – vem da terra. Humanitas
é esta capacidade que não podemos
deixar de ter e que é o centro da cultura:
a capacidade do respeito mútuo, da
compreensão, da exigência, do rigor.
Escola como lugar de ócio, escola como
lugar de disponibilidade para conhecer.
É a tal disponibilidade de ter o coração
aberto para aprender mais e melhor.
Que perícias e valores gostaria que
adquirissem os estudantes portugueses?
Tive o gosto de apresentar o perfil dos
alunos no parlamento. Encontrei em
todos os partidos uma boa e positiva
preocupação. Os valores da liberdade
e da responsabilidade são os dois
primeiros. Cidadania e participação. A
cidadania ligada à polis. Muitas vezes
não reconhecemos que a palavra política
tem a ver com esta inserção na polis,
cidade. Se nos desligarmos da nossa
responsabilidade para com os outros,
reservamos a responsabilidade aos
medíocres – e temos de os aceitar – e não
assumimos a nossa própria participação.
Depois, os valores da excelência e da
exigência, que partem da imperfeição
e da necessidade de sermos melhores.
Para sermos melhores, precisamos de
ser exigentes. Temos a curiosidade, a
reflexão e elevação. O tempo é algo
de extraordinariamente importante, e
esse é um dado que temos de trabalhar.
O progresso leva a uma aceleração.
Esse movimento não pode ser inimigo
da reflexão. A decisão sobre o que diz
respeito a todos tem de ser refletida e
tem de pressupor tempo. Em muitas
empresas norte-americanas há uma
regra: as decisões fundamentais não são
tomadas a seguir ao debate. Pressupõe
sempre que se durma sobre o assunto.
Dormir sobre os assuntos significa
refletir.
Não é decidir pelo impulso.
Somos muitas vezes levados pelo
impulso, mas o impulso não é bom
conselheiro. Muitas vezes, ao tomarmos
uma decisão sobre o impulso, corremos
o risco mais fácil de errar. Os populismos
perante os quais nos encontramos têm
um lado compreensível e um lado que
temos de corrigir. O lado compreensível
é que temos de ir ao encontro do que as
pessoas pensam, mas simultaneamente
não nos podemos deixar arrastar por
essa tentação que é o fácil, correr atrás
do que as pessoas pedem: pão e circo. Os
grandes governantes da Roma Antiga
não se deixaram arrastar apenas pela
resposta do pão e circo. O pão e circo é o
mais fácil. É necessário tempo e reflexão.
Foi fundador da Juventude Social
Democrata. Muitos jovens estão
desligados da política. Sentem que
os políticos não foram resolvendo os
problemas prementes, designadamente
o facto de muitos não terem tido
oportunidade de ascenderem
profissionalmente em trabalhos e
salários que lhes permitam ter uma vida
estável. Que respostas têm de lhes ser
dadas, para que tenham esperança no
futuro?
Não é apenas um problema dos jovens,
é um problema da sociedade toda.
É preciso prestigiar a vida política,
combater, por exemplo, os riscos de
corrupção. Não podemos facilitar. A
corrupção começa num favor e acaba
num crime. Ou seja, começa num ato
aceite por todos. A verdade é que há
regras para cumprir e prevenção a
assegurar. Voltamos ao tal binómio

pandemia. É indispensável
haver uma preocupação muito
grande na utilização rigorosa e
justa dos recursos. Voltamos às
desigualdades. Temos de dignificar
as profissões ligadas à criação
cultural. Falar da dignificação das
profissões ligadas à vida cultural
é falar do triângulo educação,
ciência e cultura. Há a tentação
dos programas políticos, no
último capítulo, dizerem assim:
“E a cultura?” Eu costumo dizer:
não deve ser no fim, deve ser no
princípio. Porquê? Porque a criação
cultural, o respeito e os valores têm
de estar presentes em tudo.
Daí também a importância de se
utilizarem melhor os recursos.
Este programa europeu [Plano
de Recuperação e Resiliência]
vai obrigar a grande exigência
na utilização de recursos. Posso
dizer que não vai haver falta de
recursos – o que vai haver é a
necessidade de termos programas
bem estruturados, para que
possamos distribuir bem esses
recursos. A grande questão é a da
justiça distributiva. Precisamos
de compreender aquilo que para
a História portuguesa é muito
importante. Há a tentação de
dizer que somos muito bons
no improviso. Eu digo assim:
o improviso é sempre mau
conselheiro. O improviso só
funciona depois do planeamento,
depois da boa preparação.
No fim de tudo, quando está
tudo bem planeado, bem
preparado, podemos ser bons
no improviso porque estamos
apenas a completar, a tratar dos
pormenores. Mas quando dizemos
que somos bons no improviso,
julgamos que estamos a falar que
o improviso se faz relativamente
ao essencial – não. Fomos para os
Descobrimentos – planeámos as
coisas. Tivemos resultados positivos
na sociedade portuguesa –
planeámos as coisas. A democracia
é um sucesso – porque tem
O administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian preconiza que se deve formar
planeamento e precisa de mais
“cidadãos livres e responsáveis, conscientes da importância do outro.
planeamento. Para este plano tem
A resistência relativamente à indiferença é absolutamente fundamental”
de haver um belo planeamento,
temos de saber como utilizar
estes recursos para garantir a tal boa
liberdade/responsabilidade. Nesse
a eles pode e deve aplicar-se o crime
distribuição e evitar que aqueles que
binómio precisamos de todos. Precisando do enriquecimento ilícito. Mas o
têm mais tenham ainda mais. Temos de
de todos, temos de responsabilizar
problema não está na multiplicação
garantir que ninguém fique para trás. E
os mais jovens para a importância da
dos crimes de corrupção, o problema
essa é que é a dificuldade.
participação. Em 1915, António Sérgio,
está em haver mecanismos efetivos
As artes inquietam-nos, ajudam-nos a
grande pensador português, escreveu
que permitam a prova e a condenação
fazer novas perguntas, a compreender
o livro Educação cívica. Essa educação
rápida das situações que são ilegítimas.
melhor o mundo e a querer intervir nele.
cívica era o exemplo, era criar aquilo que
Aí a sociedade tem de ser muito firme,
Qual é o compromisso que gostaria que
Sérgio designava por república escolar.
no sentido de garantir uma justiça
cada cidadão assumisse, no sentido de
Começava na própria escola dizendo que
prestigiada, uma justiça célere e uma
disseminar a esperança no país através
a criança, desde tenra infância, é já um
justiça justa.
da educação e cultura, através da nossa
cidadão na medida das suas capacidades. Temos a dita geração mais bem
vida enquanto lugar de beleza?
Presidiu ao Conselho de Prevenção
preparada de sempre. E alguns
À pergunta “há uma beleza que nos
da Corrupção de 2009 a 2015. O que o
problemas parecem perpetuar-se na
salve?”, Dostoiévski referia o silêncio.
desassossega neste tema, que vê com
sociedade portuguesa...
Haverá uma beleza que nos salve?
olhos de preocupação e que retira a
Porque na Educação não há receitas.
Ele não responde. Porquê? Porque é
esperança aos portugueses?
Temos de assegurar que a aprendizagem
pela prática, pelo envolvimento, pela
Desassossega-me haver menos
seja adequada às situações e baseada
exigência. É respeitando os valores da
cuidado relativamente à prevenção e,
sempre no exemplo e na experiência. O
liberdade, responsabilidade, integridade,
simultaneamente, a justiça ser muitas
professor e mestre que não é coerente
cidadania, participação, excelência,
vezes demorada. Uma justiça justa tem
entre aquilo que defende e aquilo que
exigência, curiosidade, reflexão, inovação.
de ser rápida – desde os antigos que
faz, é um mau professor e um mau
É com estes valores que podemos
isto se dizia. A corrupção é muito difícil
mestre.
planear. Temos de voltar ao planeamento
de provar, mas há instrumentos. Eu
Queremos que todos tenham acesso à
estratégico. A ideia de não termos
considerei sempre que é possível fazercultura – mas ela é cara. Que medidas
planeamento estratégico é negativa.
-se isso, por exemplo, para aqueles que
defende, para que haja efetiva
Temos de organizar as coisas. Sempre que
têm a seu cargo os dinheiros públicos,
democratização da cultura?
nos organizamos, nós respondemos bem.
uma vez que eles são fiéis depositários
É cara e vemos isso relativamente
dos recursos. Sendo fiéis depositários,
às vítimas do mundo cultural nesta
Sílvia Júlio
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Flores e Corvo
BELEZA EM ESTADO PURO

Caminhamos nestas ilhas para sentir de perto os encantos da natureza

T

ons de verde a perder de vista.
Vastas superfícies de flores e matizes. Vários azuis de hortênsias
e mar. Muito mar. Murmúrios do
vento. Falésias e rochedos. Rebentação das ondas.
No restaurante Inatel Flores
avistamos a ilha do Corvo. Alimentamos
o corpo e a imaginação. Durante a tarde, o
ritmo do tempo vai acalmando. Passeamos
em Santa Cruz das Flores. A igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, visível
de quase toda a vila, destaca-se pelas dimensões e elevação em relação à rua, com
largos degraus de calçada portuguesa. O
Museu Etnográfico, inaugurado em 1986,
situa-se no Convento de São Boaventura,
construído no século XVII. O Museu da
Fábrica da Baleia do Boqueirão exibe um
filme sobre a caça à baleia, “L’empreinte
du Harpon” de Francis Lamolère, rodado
nas Flores entre 1970 e 1974. No Centro
de Interpretação Ambiental do Boqueirão
identificam-se aves residentes e migratórias. No litoral da ilha existem áreas de
interesse internacional por serem local
de nidificação de importantes espécies de
aves marinhas.
Fazemos uma caminhada pelo trilho
das quatro das lagoas, na reserva natural
do Morro Alto e Pico da Sé. O planalto
central da ilha fica a cerca de 650 metros
de altitude. Além de quatro lagoas vulcânicas – Negra, Comprida, Seca e Branca
–, toda a zona é envolvida pela maior floresta de cedro-do-mato, planta endémica
dos Açores. Nesta zona, a principal característica desta espécie arbórea é o seu
pequeno porte com cerca de dois metros,
e os troncos retorcidos. Há também uma
vasta extensão de turfeiras, a par de muitas outras espécies de plantas. O trilho é
acessível, com pequenas subidas e grande parte em região plana. Numa área de
três hectares da reserva florestal, observamos também flores de origem asiática

que compõem a exuberante flora açoriana, como é o caso de camélias, hortênsias,
azáleas, hibiscos.
Partimos em direção ao Norte da ilha,
pela costa Este, com paragens em três
miradouros. Caimbros, tem vista sobre a
baía da Alagoa e ilhéus. Um pouco mais
à frente, em Cedros, a ilha do Corvo encontra-se mais presente no horizonte
distante. Nos dez quilómetros seguintes, encontramos o miradouro de Ponta
Delgada. Depois, passamos para a costa
Oeste, através do Parque Natural das Flores, para ver as sete caldeiras vulcânicas:
Branca, Seca, Comprida, Negra, Lomba,
Rasa e Funda. Do miradouro do Portal,
observamos o ilhéu de Monchique – o
ponto mais ocidental da Europa –, a aldeia da Cuada, a Fajãzinha, as diversas
cascatas e a ponta da Fajã. Continuamos
pela costa Oeste/Sudoeste, parando no
miradouro da Rocha dos Bordões, ex-líbris turístico da ilha. Classificada de monumento natural regional, esta imensa

rocha com prismas basálticos tem aproximadamente 570 mil anos.

Caldeirão do Corvo
Com cerca de seis quilómetros de comprimento e quatro de largura, o Corvo é
a menor e mais remota ilha açoriana. Terá
sido descoberta juntamente com a ilha das
Flores, dada a localização próxima de ambas. O achamento português é atribuído
a Diogo de Teive, no regresso de uma viagem à Terra Nova, em 1452.
«Ainda de noite, seguimos a caminho
do Corvo, com o mar chocalhado, como

CAMINHAR NUM PARAÍSO NATURAL:
FLORES E CORVO
Datas: 12 a 16 de março |
18 a 22 de abril de 2021
Partida: Lisboa
Informações: Tel. 211155779 |
turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

se diz nos Açores» (Raul Brandão, As Ilhas
Desconhecidas). Embarcamos pela manhã,
mediante condições atmosféricas favoráveis, desejando que o mar não esteja agitado durante toda a travessia.
Subimos ao Caldeirão. Na diversidade
que a ilha acumula, distingue-se a paisagem formada por uma vasta caldeira
vulcânica, onde se situa a lagoa do Caldeirão. O Estreitinho é o ponto mais alto do
Corvo, com 718 metros de altitude. Destacam-se também as elevações do Morro
dos Homens, Serrão Alto, Espigãozinho,
Lomba Redonda, Morro da Fonte e Coroa
do Pico, que integram a geologia do vulcão central. Seguem-se duas horas de caminhada pelos horizontes verdes que nos
levam de volta à vila.
Estas paisagens fascinantes, abrangidas
pela rede mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, pertencem ao Atlântico, ao
arquipélago dos Açores, ao território de
Portugal. E pertencem às memórias das
pessoas que as sonham, sentem, vivem.
DR

Ilha do Corvo
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GALA SOCIAL INATEL

Coluna
DO provedor

A Fundação homenageou aqueles que se destacaram, no último ano,
na cultura, desporto, sustentabilidade, e economia social

N

o passado dia 13 de outubro, no
Teatro da Trindade Inatel, e com
todas as condições de segurança
recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, realizou-se a 2.ª
edição da Gala Social. Fisicamente diferente, humanamente e socialmente ainda mais intensa e gratificante
com homenagens a homens, mulheres, organizações e instituições que contribuíram,
e que continuam a contribuir, todos os dias
para uma sociedade mais justa, nos planos
da solidariedade e da economia social, com
especial atenção à promoção da cidadania
e da inclusão, à coesão intergeracional e ao
envelhecimento ativo.
O projeto Aldeia dos Sonhos assume o
papel do sonho. Aldeias com menos de 100
habitantes, muitos deles confinados, desde o nascimento, a esse lugar, e que têm a
oportunidade de viajar, conhecer o país ao
qual chama de casa. A passagem do testemunho aconteceu entre a Aldeia da Estrela, de Moura, Beja, congratulada em 2019, e
a Aldeia de Carvalha, em Oliveira do Hospital, a Aldeia dos Sonhos 2020.
Os homens e mulheres que constituem
a Conversa Amiga, linha de atendimento
telefónico, um espaço de escuta, sete dias
por semana, 365 dias por ano, também foram homenageados, bem como três dos
nossos Centros de Cultura e Desporto com
cem anos. Foram eles Filarmónica Pampilhosense, Sociedade Filarmónica Ereirense,
Sociedade Recreativa, Popular e Desportiva da Juventude de Santa Eulália e Sport
Club de Lavos.
O reconhecimento pelos anos de trabalho à Casa Inatel é também destaque na
Gala Social. Os chamados “reformados”
2019/2020 sobem ao palco e são aplaudidos
pela entrega e disponibilidade ao longo dos
vários anos de serviço. São eles, os que vão,
e os que ficam, que constroem os 85 anos
da Fundação Inatel. Data que não passou
despercebida e que ganhou destaque com
a apresentação da tela do pintor Roberto
Chichorro, que criou uma obra pensada
na Inatel, no que ela representa e na sua
evolução desde da FNAT aos dias de hoje.
O prémio de Mérito Inatel destacou entidades e personalidades nas áreas da Cultura, Desporto, Turismo, Sustentabilidade
e Economia Social.
Na cultura, na subcategoria de Cinema,
a jovem realizadora Leonor Teles, que em

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

Q
2016 venceu o Urso de Ouro, com “Balada
de um Batráquio” no Festival de Berlim, e
desde então tem somado prémios com curtas metragens.
Na Música, o “louco”. Luís Cipriano,
maestro da Orquestra Clássica da Beira
Interior e do Coro Misto da Beira Interior,
grupo vencedor de quatro medalhas de
ouro na competição Adriatic Pearl Competition, em Dubrovnik (Croácia).
No Teatro, Rui Mendes, mais de 60 anos
de carreira, nome incontornável na arte do
espetáculo, e tem no Teatro da Trindade o
orgulho de ter sido a casa onde começou
como cenógrafo e onde aprendeu a varrer
um palco.
Ainda na cultura, na subcategoria, Etnografia e Tradição, Benjamim Enes Pereira
(1928-2020), um dos fundadores da moderna antropologia portuguesa e uma figura
decisiva nos estudos da cultura material,
da museologia e do património.
E na Cultura e Multiculturalidade, Waldemar Bastos, que nos deixou este ano, e
que esteve tantas vezes presente no palco
dos concertos Ciclo Mundos e que quebrou barreiras culturais e sociais no mundo da música.
No desporto coletivo, o prémio de mérito

foi para a Federação Portuguesa de Futebol
e a personalidade no desporto, o jornalista
Fernando Correia, que com mais de 80 anos,
continua ativo e a fazer rádio, a sua grande
paixão. Podemos ouvi-lo na Rádio Amália.
No Desporto para a Inclusão, a atleta
Rosa Mota, que marca presença em ações
de solidariedade ligadas ao desporto.
No Turismo e Sustentabilidade, Pedro
Pinheiro Vaz com projeto “Viver Amália”.
Na Formação e Inclusão, o prémio foi
para Associação Renovar a Mouraria, que
nos últimos anos é uma das principais razões pela “nova cara” e vida da Mouraria. A
Mouraria está na moda. O sim à inclusão, o
sim à capacitação, o sim à migração, o sim
tem eco. Que o eco se continue a ouvir.
O Prémio de Mérito Acessibilidade foi
para a Associação Salvador / “+ Acesso
Para Todos”. No Envelhecimento Ativo,
RUTIS - Rede de Universidades da Terceira Idade, a maior rede de universidades
seniores e já replicado em países como o
Brasil. Na Sustentabilidade, Filipe Duarte
Santos e na Economia Social, presidente da
Cáritas, Eugénio da Fonseca. Na Intervenção Social, Rui Nabeiro, e por fim, na categoria de Direitos Humanos Solidariedade,
Solidário Anónimo. M.J.C.

“Vozes
de
Gaia”
A Fundação Inatel e o jornal Público abrem redação
para ‘jornalistas’ com mais de 55 anos.

O

projeto “Vozes de Gaia” abrirá
as portas em janeiro de 2021, em
Vila Nova Gaia. Surge de uma
parceria entre a Inatel e o Público
com o objetivo de combater a
proliferação das fake news e aumentar as
competências da literacia digital através
da criação de uma redação de um

jornal, “Vozes de Gaia”.
Os participantes desta iniciativa,
homens e mulheres com mais de 55
anos, vão vestir a pele de jornalistas
e terão oportunidade de conceber e
produzir um jornal, desde a definição
dos temas das notícias, até à sua
publicação. O jornal existirá em três

formatos: online, papel e áudio.
Os interessados podem tornar-se
cidadãos jornalistas. Mais informações
e candidaturas a partir de novembro,
no site da Fundação Inatel, www.inatel.
pt. Este projeto é uma iniciativa do
Portugal Inovação Social e financiado
pelo POISE. M.J.C.

uando se chega ao final
de um ano há sempre a
tentação de lhe atribuir
um adjetivo, que acaba
por identificá-lo com
os acontecimentos mais
relevantes dos seus 365
dias – para este 2020 que terá 366
dias, o único adjetivo que me
ocorre é… estranho!
O arrancar de 2020 revestia-se
de um sem número de eventos,
projetos e acontecimentos que, à
partida, iriam fazer deste início
de década um ano inesquecível
pela positiva…
Eis se não quando o mundo
inteiro é surpreendido por
aquele que quase acaba por
ser o “acontecimento” do ano
– a pandemia covid-19. Esta
inesquecível também, mas pela
negativa.
Com diferentes consequências
de país para país, de continente
para continente e consoante as
atitudes mais ou menos eficazes
de cada um dos respetivos
governos, todo o mundo sem
exceção foi apanhado neste
turbilhão de cuidados sanitários,
responsabilidade cívica,
higienização, uso de máscara…
resumindo: um “novo normal”,
como se passou agora a chamar.
Com tudo isto, o tempo
implacável, como sempre, foi
fazendo a sua caminhada e 2020
está quase a chegar ao fim.
Mais ou menos adaptados a
todos os ajustes e alterações a que
somos obrigados, todos fomos
construindo ou reconstruindo os
nossos percursos, com maior ou
menor dificuldade, dependendo
das áreas profissionais, sociais e/
ou das situações de cada um –
mas a vida continuou, felizmente.
Como sempre e mais uma vez
o ser humano dá provas da sua
capacidade extraordinária de
adaptação e isso é grande parte
do segredo do nosso exemplo de
sobrevivência.
Nada vai voltar a ser como
dantes? Não sei, mas muito
poucas coisas podem voltar a
repetir-se ao longo das nossas
vidas. Por isso a solução mais
lógica e fácil é ir em frente,
porque o caminho faz-se
“caminhando”.
Votos de um melhor ano 2021
para todos!
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Outros Mundos

Taavi_Arus

Ciclo Mundos
O palíndromo estónio
chamado Puuluup
A quinta edição do
Ciclo Mundos termina
a 8 de Dezembro com
o surpreendente duo
estónio Puuluup

N

um ano marcado por cancelamentos provocados pelos
efeitos restritivos da covid-19,
que ditou a impossibilidade
do Teatro da Trindade Inatel
receber a centenária formação
Maîtres Tambours du Burundi
que estava programada para 24 de Novembro, os espectadores indefectíveis
do Ciclo Mundos recebem um óptimo
prémio de consolação a 8 de Dezembro.
Dia para descobrir as maravilhas da neo-zombie-post-folk dos estónios Puuluup.
Duo criativo e assaz cénico que parece ter
sido formado no Teatro ucraniano Dakh
de Kiev (berço de inovadores projectos
que já passaram pelo Ciclo Mundos e
pelo FMM de Sines como DakhaBrakha e
Dakh Daughters), tal a forma como miscigenaram a folk local com beats electrónicos dançáveis, hip-hop, reggae, blues do
Sahel e a magia xamânica e psicadélica
evocativa do finlandês Pekko Käppi, para
além de uma performance com muito
humor surrealista.
Ramo Teder e Marko Veisson, em palco, não têm mais do que duas cadeiras,
duas loops stations e duas talharpas. Lira
de quatro cordas tocada com arco na
zona circundante do Báltico e na Escandinávia desde a Idade Média. A talharpa
é, pois, um instrumento hipnotizante, similar ao jouhikko, com um forte som de
bordão que faz lembrar os cordofones
ancestrais de Tuva (igil) e da Mongólia
(morin khuur). Curiosamente, as talharpas
que os Puuluup usam foram construídas
pelo luthier finlandês Rauno Nieminen
que fundou há década e meia, com Pekko
Käppi e Ilkka Heinonen, o ensemble Jouhiorkesteri, responsável pelo resgate do
jouhikko que tinha desaparecido no início
do séc. XX.
Os Puulup não podiam estrear-se no
nosso país em melhor altura. No início de
Outubro foram premiados pela Fundação
Cultural da Estónia com o galardão anual
de arte sonora pelo facto de “trazerem
ventos exóticos e de enriquecerem a folk
estoniana”.
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O Mercat de Música
Viva de Vic e as
feiras de músicas
do mundo online
No contexto pandémico que estamos a viver em 2020, os festivais e feiras de música
que não quiseram adiar para 2021 os seus
certames tiveram (ou têm) obrigatoriamente de centrar todas as suas actividades
no online e na transmissão de concertos e
de conferências via streaming. Foi assim
com a WOMEX, a maior feira de músicas
do mundo que realizou cem por cento
online a 26.ª edição a partir de Budapeste. Foi assim com a 32.ª edição do Mercat
de Música Viva de Vic (MMVV), um dos
principais motores da indústria musical
da Catalunha.
No MMVV deste ano, que se realizou
na segunda semana de Setembro, foi pos-

sível conferir a boa forma em que Las Migas se encontra actualmente. Colectivo de
flamenco e de rumba de fusão fundado
em 2004, em Barcelona, por Marta Robles
e por Sílvia Pérez Cruz (que deixou este
quarteto feminino em 2011 para se lançar numa exuberante carreira a solo). O
confinamento foi um período de criação
de novos temas para a gravação de um
disco que deverá estar aí a chegar e para
a cada vez maior presença em palco da
nova vocalista, bailarina e percussionista
de sangue cigano Carolina Fernández ‘La
Chispa’.
O MMVV ofereceu igualmente a possibilidade de rever uma das vozes catalãs
mais fascinantes da actualidade: Maria
Arnal. Em 2017, em duo, com o inseparável companheiro criativo, o guitarrista
e compositor Marcel Bagés, hipnotizou
o Centro de Artes de Sines durante 19.ª
FMM com as canções do álbum “45 Cerebros y 1 Corazón”. Agora, com uma banda
superiormente ampliada, com duas vozes
secundárias e com uma maior densidade
eléctrica e de programações electrónicas,
sem nunca perder a beleza harmónica das
canções cantadas superiormente em língua catalã, parece querer voar para palcos
de festivais rock e de música experimental,
com uma programação ecléctica e arrojada semelhante à do Sónar ou do Primavera Sound.
Ainda em Vic foi possível conhecer mais
uma agradável surpresa oriunda da Galiza: Laura LaMontagne & PicoAmperio.
Surpreendente e personalizada a forma

como uma jovem millennial interpreta
poesia galaico-portuguesa medieval trovadoresca de Martin Codax (“Ondas do
Mar de Vigo”) e de Airas Nunes (“Avelaneiras Frolidas”), de Rosalía de Castro (“A
Xustiza Pola Man”) e manifesta ainda a
sua declaração de amor à música de José
Afonso e à “Senhora do Almortão” (que
outros artistas galegos, de Uxia a Davide
Salvado tão bem têm interpretado, cada
um à sua maneira). Faustoso cardápio servido com requinte pelos beats e paisagens
electrónicas de trip hop do DJ e produtor
PicoAmperio.

“dois, pois”
música nua,
em pele e fole
Neste universo de produtores e feiras
de músicas do mundo, há que erguer pontes e estabelecer parcerias. Neste assunto,
a pequena Associação Cultural d’Orfeu
de Águeda tem sido uma das mais dinâmicas. Não apenas a criar e a editar os seus
próprios projectos (de Os CantAutores a
Toques do Caramulo) como a levá-los para
não só o seu próprio circuito de música ao
vivo (OuTonalidades, Festim) e como também para outros palcos internacionais.
A mais recente criação da d’Orfeu chama-se “dois, pois” e é constituída pela alquimista acordeonista Sónia Sobral (que
partilha com Luís Fernandes, mentor dos

DR

Toques do Caramulo, o projecto humorístico-musical Repertório Osório) e pelo
baterista Gonçalo Garcia (que também faz
parte dos Toques do Caramulo).
“Dois, pois” apresentaram na plataforma online do Mercat de Música Viva de Vic
um showcase gravado no Centro de Artes
de Águeda de acordeão cromático, bateria
e programações electrónicas em que, para
além de interpretarem composições próprias e de jovens autores do centro do país
(António Silva e Gerson de Sousa Baptista), montam um espectáculo em duo com
uma notável dinâmica e personalizado
eclectismo sonoro: rock industrial, prog-folk, valsa, musette francesa, ambientes
cinemáticos, telúricos e celestiais a piscar
o olho a Pascal Comelade, Yann Tiersen e
Detektivbyrån, virtuosas harmonias nórdicas à Maria Kalaniemi. Resultado: até
ao final do ano “dois, pois” têm quatro
espectáculos agendados para Espanha e
nenhum (até ao momento) para o nosso
país. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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teatro da Trindade entrevista

Custódia Gallego
é a Maria, a mãe
De 12 de novembro a 20 de dezembro, no Teatro da Trindade Inatel, um texto e encenação de Elmano
Sancho, que aborda “a perda, a dor, a solidão, a velhice, o esquecimento e a morte”

M

aria, a mãe é um dos textos
que compõe a trilogia
de Elmano Sancho, que
tem como inspiração
a Sagrada Família. “A
inspiração para estes
textos é um pequeno
oratório portátil onde se encontram as
imagens de José, Maria e Jesus. Este
oratório é o elemento cénico comum
aos três textos que integram A Sagrada
Família: José, o pai; Maria, a mãe; Jesus, o
filho”.
Estamos perante um texto católico?
Não acho que seja um texto católico,
pelo contrário. A maior parte da nossa
sociedade teve uma educação católica
e o nosso país encosta-se a uma parede
de uma educação social que tem muito
que ver com a educação católica. A
família de Nazaré é, para grande parte da
nossa sociedade, o imaginário da família
perfeita, aquela que se deseja por razões
de princípio; e porque assim seremos
mais aceites. E esta peça vem pôr em
causa o ideal de família, porque é um
ideal que tem muito pouco respeito pelos
outros e pela sociedade.
Mesmo não o sendo, acredita que pode
chocar ou provocar quem pratica a
religião católica?
Não acho que o texto esteja escrito como
uma crítica, está construído como um
contar de histórias e ações onde a vida
familiar é posta em causa. O que eu acho,
e que deve acontecer, é que as pessoas
que vão assistir, se questionem acerca
desses ideais de famílias perfeitas que
existem, porque fomos educados assim
e ficaram na nossa cabeça como um
conceito a seguir, sem pensarmos muito
bem porquê, e isso espero que sim, que se
questionem.
O facto de não ser católica, nem
religiosa, fez com que aceitasse –
rapidamente – a personagem?
A religião tira liberdade, a religião dá-te leis. Como te deves sentir, pensar,
respeitar os outros, dá liberdade mas
sempre com esses limites, e o facto de
não ser religiosa prende-se com isso,
porque quero dar, a mim e aos outros,
a maior liberdade possível e foi nesse
sentido que aceitei esta personagem; com
o objetivo de dar essa liberdade que ela
parece que não tem ou não teve. Toda a
sensação de solidão, de ter perdido toda
a gente de quem ela devia cuidar, parece
que lhe roubou o sentido de ela viver, é
essa procura, da utilidade que ela tem a
certeza que não tem, que vou explorar.
Que utilidade é essa?

©Pedro Macedo_Framed Photos

Quando foi convidada não hesitou.
Não hesitei por vários motivos, por ser no
Trindade, por o diretor artístico ser o Diogo
Infante, e porque o Elmano Sancho, tanto
como autor e como ator, já o conhecia,
porque pretendo conhecer o trabalho das
pessoas da minha área. Ainda não tinha
trabalhado com ele, e é um desejo meu
trabalhar com pessoas que ainda não
trabalhei, o Elmano está nesse grupo.
Porque é que é urgente ver esta peça?
É um espetáculo que está a ser construído
por gente maioritariamente jovem, porque
é um texto que denuncia muito o amor
por esta sociedade e por estas mulheres
destas idades, e por isso, acho que vai
ser o grande interesse dos espectadores
verem este texto. Não só mulheres como
homens precisam de ver esta peça para as
amar [as mulheres] compreendendo.
Durante a entrevista comentamos com
a Custódia que o facto de ela ter nascido
e crescido numa família católica e não se
chamar Maria era como uma premonição
de alguém que vivia fora do seu tempo.
Mas não. Custódia é um nome católico,
mais católico, atrevemo-nos a escrever, do
que o nome Maria, que “significa guarda
e é onde se coloca o Corpo de Deus”.
Amém, ou antes, venha ao Teatro.

Maria João Costa
FICHA ARTÍSTICA

Quero que as pessoas se questionem
aonde é que nós, mulheres desta idade,
nos devemos apoiar para não sentirmos
culpa de vivermos todos os dias.
Para a personagem, e para as mulheres
dessa idade, faz sentido sentir tanta dor
e inutilidade?
Faz sentido, claro que sim, porque com
essa idade já teve muitas perdas, muitos
desgostos, e criou alguma revolta; com
essa idade já pensou muitas vezes que
não vai viver tanto tempo como viveu,
e isso é o início da descida, a perda de
capacidade, de sentir que a expectativa
dos outros começa a diminuir, perda
de utilidade que uma mãe terá sempre
como base. E todos esses problemas
podem criar revolta, não aceitação, e
ao mesmo tempo esta mãe está a viver
a solidão, porque com a idade também
vai sendo das últimas pessoas a ficar,
porque a idade assim o dita, porque os
amigos e familiares já morreram ou vão
desaparecendo. Portanto, a probabilidade
de se sentir sozinha e estar sozinha é

grande e todos estes problemas vão bater
nas mães deste país, e mulheres, nestas
idades. Espero que esta peça ajude as
mães, as mulheres, a pensarem sobre
este assunto, para poderem vivenciá-la
com menos sofrimento, com menos
dificuldade, é isso que pretendemos, que
a vida seja o menos difícil possível. E
nesse sentido, também é para isso que o
teatro serve, para pôr em dúvida certas
questões, como estas do quotidiano, que
por serem tão inevitáveis nós não as
questionamos, deixamos que passem por
nós, nem paramos para pensar ‘porque é
que eu estou a sofrer tanto’, de tão vulgar
que são estas situações, a velhice, as
perdas ou os ganhos, e não perguntamos
porque é que estamos assim.
A Custódia identifica-se com esta Maria?
A Custódia identifica-se. Tenho que me
identificar porque vou construir esta
personagem, e vai ser o mais verdadeiro
possível, e vou ter que me identificar
muito com ela, pôr-me na vivência e na
situação desta mulher.

Autoria e Encenação: Elmano Sancho
Com Custódia Gallego, Elmano
Sancho, João Gaspar e Lucília
Raimundo
Espaço Cénico: Samantha Silva
Figurinos: Ana Paula Rocha
Assistente de Figurinos: Carolina
Furtado
Desenho de luz: Rui Monteiro
Espaço sonoro: Frederico Pereira
Fotografia: Sofia Berberan
Assistente de encenação: Paulo Lage
Coprodução Teatro da Trindade Inatel,
Loup Solitaire e Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão

SALA ESTÚDIO
12 de novembro a 20 de dezembro |
quarta a domingo 19h00

CONVERSA COM O PÚBLICO
Domingo, 6 de dezembro, após o
espetáculo.
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Fantasia, amor e nostalgia
Os últimos filmes de Matteo Garrone, Patrícia Sequeira, Gabrielle
Muccino entre outros chegam às salas. Chamada de atenção
para o premiadíssimo “Listen” – já em exibição – que se recomenda
a não perder
Listen / ‘Ouve-me’, de Ana Rocha de
Sousa | Portugal / Reino Unido, 2020
Com: Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben
Garcia.
•A batalha jurídica de uma família
portuguesa de
imigrantes em
Londres contra
a tentativa de
separação pelos
serviços sociais. Ana
de Sousa é realista,
delicada, controlada,
eficaz. Um filme de
exaltação do amor
(aos filhos) e da união familiar. Bons
desempenhos dos actores, em especial
Lúcia Moniz. Premiado no Festival de
Veneza com quatro galardões – um feito
extraordinário!
O Capital no Século XXI, de Justin
Pemberton | Nova Zelândia / França,
2019
Documentário.
•Uma reflexão pedagógica, cuidada e
cativante, sobre o capitalismo desde
as suas origens
às recentes crises,
com destaque
para as questões
de concentração
de riqueza e
desigualdade, valor
humano e trabalho
e as apostas para
o futuro. Baseado
no best-seller (mais de três milhões de
exemplares vendidos em todo o mundo)
do influente economista francês Thomas
Piketty. Um desabafo: pena é que o
aquecimento global tenha ficado ausente.
Aznavour por Charles, de Marc di
Domenico | Suiça / França, 2019
Documentário. Com a participação de
Romain Duris, Charles Aznavour, Édith Piaf.
•Um auto-retrato – em jeito de diário
filmado – sui generis
do cantor francês de
ascendência arménia,
Charles Aznavour
(1924-2018) construído
a partir de imagens
captadas pela sua
câmara ao longo dos
anos: pedaços da
vida, dos amigos e das
canções que marcaram toda uma geração.
Pinóquio, de Matteo Garrone | França /
Itália / Reino Unido, 2019
Com: Federico Ielapi, Roberto Benigni,
Marine Vacth.
•Nova adaptação
do clássico de Carlo
Collodi desta vez
pela mão do louvado
cineasta de “Dogman”
e “Gomorra”. Diz
quem viu, que
Matteo foi ousado e

Concertos em agenda:
a merecida despedida de 2020

“milimetricamente” fiel ao espírito da
obra. A ver vamos.
Pig, de Mani Haghighi | Irão, 2018
(estreia 5/11)
Com: Hasan Majuni, Leila Hatami, Leili
Rashidi.
•Uma comédia mordaz, sarcástica,
provocatória – um realizador lamenta
não estar incluído
na lista negra de
um serial killer de
cineastas a abater
– que tem tanto de
intrigante como de
surreal. Premiado no
Festival de Grolandais
de Toulouse e Festival
de Estrasburgo.
Às Coisas Que Nos Fazem Felizes / Gli
Anni Più Belli, de Gabriele Muccino |
Itália, 2020 (estreia 19/11)
Com: Pierfrancesco Favino, Micaela
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
•Do mesmo cineasta de “O Último
Beijo”, “À procura da
Felicidade” e “Pais
e Filhas” um retrato
nostálgico da amizade
entre três amigos ao
longo de quarenta
anos, da adolescência
à maturidade adulta.
Banda sonora a cargo
de Nicola Piovani.
Bem Bom, de Patrícia Sequeira |
Portugal, 2020 (estreia 26/11)
Com: Bárbara Branco, Lia Carvalho, Ana
Marta Ferreira, Carolina Carvalho.
•Transpor para a tela um dos maiores
fenómenos populares da música
portuguesa da década
de 80 – a banda
feminina “Doce” – é
por certo uma decisão
sempre corajosa e de
acrescidos riscos, mas
nem por isso menos
irresistível como
objecto de sedução (e se
calhar, de consolação)
dirigido a públicos de outros tempos.
Peter Rabbit: Coelho à Solta, de Will
Gluck | EUA, 2020. Vozes (versão
original): Rose Byrne, Domhnall Gleeson,
James Corden, David
Oyelowo, Margot
Robbie, Elizabeth
Debicki, Daisy Ridley.
•Segundo tomo
das aventuras do
divertido coelho e
sua família. Inspirado
em personagens dos
contos de Beatrix
Potter. Para toda a família, evidentemente.

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

O

s artistas precisam de público
e o público precisa de arte.
E já com o Natal à porta convido os leitores a fazerem
uma viagem sonora pelos
concertos que aqui proponho. Iniciamos com Débora
Umbelino, mais conhecida pelo seu
nome artístico: Surma. Vem de Leiria e
apresenta-se sozinha em palco. Trabalha
com a voz, loop station, teclas, samplers
e cordas. A sua sonoridade vai desde o
jazz ao post-rock, passando pela eletrónica e o noise. Surma estará no Convento
de São Francisco em Coimbra com dois
concertos, 8 de novembro com um Concerto para Bebés “Surmês ou a Islândia
do Sul”, e 12 de novembro para o público em geral.
Seguindo em direção à capital, o contrabaixista Israelita Avishai Cohen estará
com o seu trio no dia 17 de novembro
no Grande Auditório do CCB a apresentar-nos o seu novo projeto 50:50:50
– 50 concertos em 50 países à volta do
mundo. Uma das maiores referências
contemporâneas do contrabaixo de jazz,
Cohen foi um dos fundadores do coletivo Origin, liderado pelo pianista Chick
Corea tendo iniciado a sua carreira a solo
desde 2003 que lhe valeu vários prémios,
conquistando um lugar como referência
mundial. Com uma linguagem jazz muito própria, não esquecendo o seu legado
cultural israelita. Celebra a sua carreira
com esta digressão muito especial – um
concerto a não perder.
Também no CCB, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresenta-nos no dia
22 de novembro um programa especial:
a obra Scheherazade de Rimsky-Korsakov
e o Concerto para Piano e Orquestra em Sol
Maior de Maurice Ravel. Com António
Rosado ao piano, e direção a cargo do
maestro Adrian Leaper, o programa conta com dois compositores muito importantes na história da música ocidental.
Ao compositor russo Rimsky-Korsakov
é dado foco no emprego da música tradicional russa através de cantos populares, elementos harmónicos, rítmicos e
melódicos nas suas composições, e pela
constante escolha de contos de fadas e
contos populares como ponto de parti-

Avishai Cohen

da para as suas composições – sendo um
exemplo disso a obra aqui apresentada
Scheherazade que nos conta a história do
sultão ciumento que matava todas as
mulheres com quem se deitava, exceto
a jovem que salvou a própria vida ardilosamente contando histórias em mil e
uma noites. Por outro lado, o compositor francês Ravel deixou-nos o legado
da influência jazzística na música erudita. No maravilhoso Concerto para Piano e
Orquestra em Sol Maior estão claramente
presentes harmonias do blues e ritmos
sincopados tão característicos da linguagem jazz.
Também com uma linguagem jazzística exuberante, em dezembro teremos
no Centro de Artes e Espetáculo – Sever
do Vouga o projeto de Maria João: Ogre
– Electric “Open Your Mouth”. A nossa
conhecida cantora Maria João apresenta-nos o seu lado mais eletrónico e urbano. Acompanhada de João Farinha nos
teclados/sintetizadores, na composição
e produção musical, André Nascimento
na eletrónica e Silvan Strauss na bateria
e produção musical. Neste novo álbum
“Ogre” as influências do hip hop estão
bem presentes com desenhos sonoros
que navegam pela savana africana e pelas ruas escuras de Lisboa. O concerto
será dia 5, marquem na agenda!
Terminamos esta coluna com a apresentação da ópera cómica escrita em pleno séc. XVIII mais conhecida de Gioachino Rossini, O Barbeiro de Sevilha. Esta obra
intemporal apresenta o libreto que conta
a história de amor entre Rosina e o conde Almaviva. As intrigas e enredos estão
bem presentes sobressaindo a personagem de Fígaro, barbeiro da cidade. Este
casamenteiro, intriguista e mexeriqueiro
vai criar confusões hilariantes e cómicas
até cessar no ‘final feliz’ com o casamento
de Rosina e o conde Almaviva. A ópera
estará em cena a 12 de dezembro na Casa
da Criatividade em São João da Madeira.
Com o ano a terminar é hora de fazermos
balanços e resoluções habituais. Estamos
todos de parabéns pelo esforço hercúleo
que temos feito por resistir ao ano mais
atípico das nossas vidas. Um novo futuro
está à espreita e com ele vem a esperança
– até lá, bons concertos! Susana Cruz
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Os contos do zambujal

E a qualidade do serviço

D

epois de quatro dias na cidade
de Tomar, de visita a familiares
que a mimosearam com festa
contínua, Luciana Ester viaja
de regresso a Lisboa. Sozinha,
como de costume, e conduzindo
o carro ao som de música latino-americana. Os cabelos negros caem-lhe
nos ombros e balouça-se ao ritmo da companhia musical. Recusou atrasar-se para
jantar e, subitamente, reconhece que foi
um erro. Tem fome e sede. Nota uma placa indicativa de “Restaurante de Iguarias
Regionais”, para lá aponta, são escassos
metros de desvio da via principal. Cenário penoso. A sala principal está quase
vazia, apenas um grupinho, ao fundo, faz
as honras às “iguarias regionais”. Luciana
senta-se à mesa mais próxima do balcão,
de onde um jovem de camisa branca, laço
cerimonial e colete azul, tem os olhos nela.
Os clientes rareiam e talvez aquela senhora fina ajude a atenuar os prejuízos da
noite. Aproxima-se, cabeça inclinada, em
vénia.
— Boa noite, minha senhora. O que vai
ser?
— O que há?
— De tudo, mas recomendo o polvo à
“Eufrásio”, uma delícia.
— À Eufrásio?
— É o nome do restaurante que é o
nome do seu dono. Eu, pessoalmente,
capricho na qualidade do serviço. Luciana sorri, o miúdo parece-lhe pedante mas
tem a sua graça.
— Que idade tem?
— Dezanove.
Dezanove? Seria a idade de Dinis Lúcio
quando iniciaram a relação de namoro
que continuaria, em crescendo de intimidade, durante uma década. Acabou sem
gritos nem rancores, apenas porque sim,
as novas paixonetas dele arrefeceram a
paixão antiga.
— E o vinho?
— Temos tudo quanto é bom. Tinto?
Branco?
— Com o polvo, aposto no branco.
— E aposta bem. Também acertava se
apostasse no tinto.
Vem o vinho, branco alentejano, adequadamente frio, a cliente dessedenta-se
com golada farta. Torna a olhar para o solícito de sorrisinho no rosto, encontra-lhe
semelhanças com o parceiro de outros
tempos.
— Como se chama?
— Dinis.
Luciana quase pula na almofada da cadeira e despeja na garganta o vinho que
sobrara no copo.
— Espantoso – murmura.
— Eu sabia que iria gostar. É vinho de boas

castas, ligeiramente frutado e aromático.
— Não me referia ao vinho, admirei-me
de você se chamar Dinis.
— Porquê? É um nome romântico, disseram-me.
— E que sabes tu de romantismo? Diz-me: tens namorada?
— Duas.
— Oh, Oh! Tenho aqui um Dinis, tal e
qual o outro. E gostas das duas?
— Mais que fossem, minha senhora.
Mal contendo o riso, Luciana tem, no
entanto, um pedido a fazer:
— Não me trates por senhora. Tenho o
dobro da tua idade, evita distanciar-me
tanto. O meu nome é Luciana. Luciana
Ester.
— Okay, Luciana.
Resumindo: o polvo estava excelente, o
vinho é de estalo, o queijo óptimo.
Ele debruçou-se até quase tocar a face
da visitante:
— E a qualidade do serviço?
— Exemplar – disse ela, divertida. – E
não me vou embora sem provar o tinto.
Tem meias garrafas?
— Meias, não. Mas se a senhora concordar vem uma garrafa e eu bebo metade.
Desta vez Luciana soltou a gargalhada
mas aquiesceu. Ocorreu-lhe que viajava
numa máquina do tempo e retrocedia uns
vinte anos, aquele Dinis empregadito de
restaurante rural era o retrato de Dinis
Lúcio aos dezanove anos dele, ela nos dezoito.
Ergueu-se, repentinamente sombria.
— Vou-me embora.
— E eu também. Fecho a porta, já não
temos aqui ninguém.
— Tens transporte para casa?
— Por acaso não, a motoreta avariou-se.
— Eu levo-te.

Desta vez
Luciana soltou
a gargalhada
mas aquiesceu.
Ocorreu-lhe que
viajava numa
máquina do tempo
e retrocedia uns
vinte anos

Mário
Zambujal
Entraram no carro e ela, retomando a
animação, escolheu música para impressionar o rapaz. E veio a Diana Krall, suspirando: besame, besame mucho…
— Isso queria eu – suspirou o jovem.
— Como? Querias beijar a Diana Krall?
— Não era ela.
— Quem, então?
— Não me provoques, Luciana.
— E se provocasse? – Disposta à paródia, puxou-lhe a cabeça segurando-o pelo
queixo e encostou os lábios aos lábios dele.
Esperou a reacção mas o beneficiado perguntou apenas:
— E se fossemos para o banco de trás?
Foram. O espírito de Luciana voava longe, do lugar e do tempo, acarinhou este
Dinis como se fosse o outro, por fim afastou-o com os dois braços estendidos:
— Vai, menino, vai. Tenho de seguir viagem.
Arrancou e, pelo espelho retrovisor,
apreciou os gestos de adeus do rapaz, ufano pela qualidade do serviço. Conduziu
o carro em velocidade cautelosa, afinal
exagerara um pouco no vinho, oxalá não
esbarrasse em autoridade a detê-la para
soprar no balão. Deteve-se, por vontade
própria, numa área de serviço. Apetecia-lhe um café.
Dirigiu-se ao balcão quando lhe pareceu o dorso de alguém conhecido. Assim,
pela nuca, dir-se-ia ter encontrado alguém
semelhante ao desaparecido Dinis Lúcio.
Nesse momento, como sentindo-se observado, o homem virou-se e todos em redor
o ouviram gritar:
— Luciana! Luciana Ester!
Ela permaneceu muda por um tempo
demasiado, até explodir:
— Tu? Há quantos anos não te via, estúpido! Oito, nove?
E ele:
— Que queres tomar? Deixa-me convidar-te, Luciana.
— Nem penses. Desapareces da minha
vida e agora voltas para um café? Adeus,
até à próxima eternidade.
Parte acalorada para o parque de estacionamento e o namorado de outrora correu atrás.
— Espera, espera, querida. Deixa-me ao
menos dizer como estás linda, elegante,
esbelta como sempre, sem o mínimo sinal
de que passou tanto tempo. Encantadora,
Luciana, é a palavra.
Ela ia chamar-lhe cínico, pulha, mas em
silêncio prendeu-o pelo colarinho, puxou-lhe a cara e mimoseou-o com um beijo
longo e sensual. Por fim, afastou-o perguntando:
— E qualidade do serviço?
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

5

HORIZONTAIS:

6

7

8

9

10

11

1-Pessoa que emite uma letra de
câmbio; Óxido de cálcio. 2-Massa,
que formam os ovos de certos peixes,
encerrados numa bolsa; Baliza.
3-Cidade russa, na margem direita
do Rio Volga, e que se chamou
Estalinegrado, no período de 1925 a
1961. 4-Nome da letra i no alfabeto
grego; Nota musical. 5-Arrecada;
Sigla da empresa portuguesa,
incumbida da distribuição postal.
6-Trabalho; Combinação. 7-Apelido
do escritor português, natural de
Vila Franca de Xira, autor de Gaibéus
e Avieiros; Quinhentos e um, em
numeração romana. 8-Sorumbático.
9-Prata (s.q.); Cevado; Nobélio (s.q.).
10-Consanguinidade; Na mitologia
grega, nome do gigante, que era tido,
como o que sustinha com os ombros,
A abóboda celeste. 11-Empregada,
que nos cinemas ou nos teatros,

indicam aos espectadores, os lugares
correspondentes aos seus bilhetes.
VERTICAIS:

1-Axila; Padiola. 2-Bagatela; Hipotecar.
3-Jaez (pl.); Consoante dobrada.
4-Malograda; Descoberto. 5-Localidade
do concelho de Alenquer; Dia
imediatamente anterior ao de hoje.
6-Nome feminino; Cheio. 7-Zombar;
Consoante dobrada; Coligação
formada em 1979, por Sá Carneiro,
Freitas do Amaral e Ribeiro Teles.
8-Mamífero fóssil, parecido com o
elefante. 9-Apelido do nome artístico,
do compositor e cantor, nascido na
Chamusca, em 4 de Fevereiro de 1942;
Capital da Líbia. 10-Ilha anelar, que se
forma nos mares tropicais originada
pela aglomeração de polipeiros
coraliários; Árgon (s.q.). 11-Vê;
Escudeiros; Aplica.

9

11

Soluções:
1-SACADOR: CAL. 2-OVA; LIMITE. 3-VOLGOGRADO. 4-A; IOTA; S; LÁ.
5-COBRA; CTT; I. 6-OBRA; ACORDO. 7-REDOL; DI; S. 8-MISANTROPO.
9-AG; TO; NO; U. 10-CARNE; ATLAS. 11-ARRUMADEIRA.
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