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Editorial

FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

As palavras

M
ilustração

Miguel Feraso Cabral

iguel Feraso Cabral nasceu em 1972 em
Lisboa, onde vive e trabalha. Licenciouse em Arquitectura e trabalhou como
arquitecto até finais dos anos 90. Foi
professor de artes visuais durante
alguns anos, tendo posteriormente
enveredado pelo design e programação
de websites como autodidacta.
A par das diferentes profissões que foi seguindo,
manteve sempre actividade regular noutras áreas,
como músico, produtor e sonoplasta, como realizador
de curtas metragens de vídeo e animação, ou como
ilustrador.
Começou a desenhar muito cedo, interessando-se inicialmente pela banda desenhada e o cartoon,
colaborando mais tarde como ilustrador em várias
publicações da imprensa portuguesa como os jornais
Público, Jornal de Notícias e Expresso, as revistas
Dinheiro&Direitos, Visão e Notícias Magazine, entre
outras.
Nas ilustrações explora, recorrentemente, a
narrativa visual e os jogos de metáforas, muitas
vezes permitindo interpretações autónomas se
apresentadas fora do contexto inicial. Tanto elabora
colagens e manipulações digitais, como trabalha o
desenho manual, analógico, posteriormente tratado
no computador.
Actualmente é web designer e ilustrador no jornal
Público, acumulando, ainda, trabalhos em projectos
multimédia.

O

Evangelho de S. João começa, segundo as Escrituras, por
dizer que no princípio era o Verbo, leia-se, a Palavra. Antes
do mundo material e da existência, ou seja, do Mundo, era
apenas a Ideia, a Palavra, e esta, na linha da crença hebraico-cristã, seria Deus.
Esta crença deriva do papel central da Palavra nas sociedades humanas. É através dela que interagimos com o outro, que ligamos o Passado e o Futuro, que organizamos a nossa memória, construindo a nossa individualidade, e que lemos o Mundo.
A força das palavras é evidente, para expressarmos o que sentimos, sendo a Poesia e Literatura elementos fundamentais, incluindo
as expressões orais delas, sendo que, é através delas que pensamos e
estabelecemos relações, interações e momentos coletivos de aprendizagem. É através delas que construímos edifícios de linguagem,
com vista a uma ação dirigida a implementar projetos sociais. Usamo-las para transmitirmos socialmente a relação que temos com o
Passado, com os territórios onde vivemos e com a vida em geral.
Pessoa, através de Bernardo Soares, no inolvidável Livro do Desassossego, escreveu que a minha Pátria é a Língua Portuguesa. É através duma Língua que as palavras traduzem a alma do Povo que a
fala, a forma como os seus membros sentem o mundo, como descrevem o seu imaginário e os seus sonhos, como filosofam sobre a sua
existência, como se traduzem as relações sociais, como juntam o conhecimento científico, como se constroem as ideologias e os projetos
político-sociais, como é a sua gastronomia e os seus sabores, como se
dança ou abstraem a sua vivência, nas diversas artes.
Nos períodos de grandes mudanças, como foi o 25 de Abril, a Palavra assumiu sempre um papel crucial. Na Poesia. Na Literatura. Nos
projetos políticos propostos. Na leitura do Passado e das desigualdades sociais. Nos sonhos. Nos murais pintados. Nos slogans das manifestações. Na forma como os diversos grupos viam a Liberdade.
Este número do Tempo Livre aborda precisamente esse papel da
Palavra nessa experiência política disruptiva que foi o 25 de Abril. Zé
Mário Branco cantou que a Cantiga era uma Arma. Em verdadeiro
rigor o que ele queria dizer é que era a Palavra a arma. No caso de
Abril, ela passava pela música cantada. Mas sempre Ela nas várias
frentes, no discurso literário, político, na poesia, dos média, da população em geral, das múltiplas manifestações de rua, era e é sempre a Palavra que assume o centro, independentemente de nascer
depois da existência e do evento ou antes deles.
Desfrutem de mais este número.
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25
reportagem

DE ABRIL

Conscientes
da Liberdade
Não presenciaram o dia, não conhecem outra
realidade que não a liberdade. Leram, estudaram,
ouviram relatos do antes e pós 25 de Abril de 1974
e são hoje, mais do que nunca, responsáveis por
manterem como o certo o que será sempre incerto:
viver em democracia, livres

A

na Maria Faneca, Beatriz Conduto, Carolina Torres, Diana
Duarte e Diogo Faro, têm entre 20 e 35 anos e vivem o 25
de Abril todos os dias. Ou pelo
menos procuram pela “dita”
Revolução de Abril todos os
dias. Não o viveram, mas têm-no muito
presente. A Diana, jornalista na RTP –
para ver e ouvir no Prova Oral, chegou
mesmo a escrever “Tenho uma ‘memória’
muito forte do 25 de Abril desde pequena
e não o vivi.”
A Beatriz Conduto, 20 anos, a mais jovem, vive a paixão do futebol. Joga no
Sporting Clube de Portugal e desde tenra
idade percebeu que tem que lutar todos os
dias por aquilo em que acredita, “porque
tudo pode mudar de um momento para o
outro”. Assim como de um dia para o outro se fez Liberdade, também de um dia
para o outro se pode deixar de ter Liberdade. Estará a Liberdade em causa? Valorizam, os jovens de hoje, a luta de homens
e mulheres pela igualdade? As redes sociais o início ou fim da liberdade? São elas
palco de revolução? Que ameaças, a curto
e longo prazo, à liberdade? E os “netos” de
Abril continuarão o legado?
É curioso perceber que todos convergem
numa mesma certeza, a liberdade nunca
será absoluta, e “ainda bem que assim é”,
o Diogo não quis que dúvidas houvesse, e
explicou porquê: “Porque não me revejo
numa liberdade onde posso fazer tudo.
Para mim não me adianta ser super livre
se estou a pisar outros.” Comediante, ativista, feminista, e não pisa, mas é pisado
todos os dias com ameaças e ofensas que
recebe nas redes sociais. “As pessoas chegam a achar que têm a liberdade de agre-

dir, de denegrir, ofender, psicologicamente, eu sei, porque sofro isso todos os dias,
mas já me passa ao lado, não fico triste,
mas fico a pensar como é que aquela pessoa é capaz, como é que acham que têm a
liberdade de dizer coisas como ‘devias de
ser enforcado no terreiro do paço’”. São
capazes de o dizer, atrás de um telemóvel,
a muitos Diogos, todos os dias.
A Ana é cigana e quer ser jurista. Fez
25 anos no dia 24 de abril. Trabalha atualmente no Centro Nacional de Apoio ao
Imigrante. Estudou direito na Católica
do Porto, entrou com bolsa de mérito,
foi olhada de lado, amigos passaram a
conhecidos, e viu o pai ser acusado de
algo injustamente. Não ambiciona mudar
o mundo, mas ambiciona mudar o que
está à sua volta. Sem pudor, assume que
há muito a fazer dentro e fora da comunidade cigana. “Os ciganos também não
querem mudar, não querem dar um passo
em frente.” Sobre o percurso que tem feito
na vida académica, Ana, chegou a afirmar:
“Elogiam-me mais fora da comunidade,
do que dentro da comunidade.”
Ana nunca se sentiu descriminada dentro da vila onde vive com a sua família, na
faculdade a história já foi outra, mas podia
ser uma das muitas mulheres de etnia cigana descriminadas. “O papel da mulher é
reduzido em várias questões, na etnia passa por não ter opinião, não ler, têm apenas
que cuidar dos bebés, da casa e dos maridos.” Mas Ana considera-se uma mulher
de sorte, cresceu numa família com objetivos diferentes, que se orgulha de ser cigana, mas que encontra espaço para a evolução e para a mudança. “O maior pesadelo
do meu pai é pensar que um dia podemos
ser dependentes do marido.”
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Em cima, da esquerda para a direita: Ana Maria Faneca, Beatriz
Conduto e Carolina Torres. Em baixo, Diana Duarte e Diogo Faro

No desporto, principalmente no desporto feminino, são dados largos passos
na luta contra a descriminação. O Canal
11, da Federação Portuguesa de Futebol, é
prova disso. No passado dia 18 de fevereiro emitiu nove horas de futebol e futsal
feminino. Beatriz Conduto, 20 anos, jogadora de futebol já sente os sinais da mudança, “No desporto ainda existe muita
desigualdade de géneros, mas tem vindo
a ser combatido por aqueles que o praticam e que lutam diariamente pela igualdade. Por exemplo no futebol, a luta por
melhores salários, mas acima de tudo a
luta pela valorização do futebol feminino.
As mulheres jogam e jogam bem e merecem ser tão reconhecidas por isso como os
homens.”
Há uma parte da geração atenta, que
identifica as desigualdades, a não-liberdade, e “grita” por elas. A Diana, muito
presente junto das gerações mais novas,
oradora em debates de jovens políticos e
ativistas, quando questionada sobre se há
interesse destes jovens de fazerem parte
da mudança, foi clara: “Racismo, fascismo,
clima. Três palavras que não saem da boca
(ou das teclas) de uma geração presa a
smartphones durante a maior crise de saúde de pública em 100 anos. É uma geração
que também desperta para o feminismo e
está mais atenta a situações de violência
doméstica, violência no namoro, que é
um crime público.” Uma geração que faz
a revolução sem cravos, sem a “Grândola, Vila Morena”, mas que se apodera da
arma que melhor sabem manejar, as redes
sociais.
“Aqui a revolução está em curso há algum tempo. Nunca fomos tão livres. E
nunca uma liberdade acarretou tanta responsabilidade”, a Diana Duarte é presença assídua no Twitter, é lá que encontra a
“bolha” de amigos, colegas, pensadores,
políticos, ativistas, pessoas informadas e
interessadas pela História, e conscientes
do 25 de Abril. Mas por outro lado, há
uma “bolha” menos consciente. “Há uma
servidão voluntária nas redes sociais que
contrasta com a ideia de liberdade: que
é aquela tentativa de criarmos uma personagem que não somos. ‘Olha, filho,
eu com 20 anos tinha 1000 likes por cada
foto em biquíni.’ Há pessoas que só vão

ter isto para dizer no fim da vida. Espero
que não. Não levem a mal. É importante ter mais coisas para contar aos filhos e
aos netos.”
O Diogo Faro foi mais longe, não são as
fotos em biquíni um problema, as escolhas
erradas num simples “gosto” podem ditar
o maior crescimento de ideais radicalistas.
“As redes sociais podem ser um poço sem
fundo, pode dar azo a mais radicalização,
o seguir determinadas páginas e pessoas
que não devem. Há muitos negacionistas
da covid-19, fascistas (nas redes) e a pandemia agravou muito e vai agravar ainda
mais.” A crise económica, o desemprego,
baixos salários, rendas altas, vão provocar
(ainda mais) medo, desconfiança, e desespero nos mais frágeis, nos indecisos, que
facilmente se deixam influenciar por discursos populistas.
A Carolina Torres, mulher das artes,
cantora, apresentadora, atriz, acredita
que consegue fazer bem várias coisas ao
mesmo tempo, ter o foco; mas a “luz” incide principalmente em combater a misoginia. “Eu acho que o meu principal foco
é combater a misoginia numa forma geral”, e fica feliz por perceber que “as miúdas mais novas” usam as redes sociais
para falarem, denunciarem, alertarem.
Para se fazerem ouvir. “Eu não vejo as

redes sociais como uma coisa má… São
como a força do Star Wars, tem o lado
bom e o lado mau, só temos que escolher
o nosso lado.”
O lado da Carolina é o da não resignação e o do não conformismo. “Portugal
podia ser um país melhor do que é se não
tivesse tantos facilitismos. As pessoas têm
que lutar. Há muita coisa que está errada,
e enquanto compactuarmos com essas
coisas não vamos conseguir evoluir. A
resposta é organização, educação, consciencialização e amor.”
Para o Diogo, o amor também faz parte
da equação, aliás, o amor é o resultado da
luta pela liberdade. “25 de Abril é amor. É
amor aos outros. À liberdade. Amor aos
nossos próprios.”
E o que é, afinal, a Liberdade?
“É termos alimento para o pensamento”; “(na nossa) liberdade, temos que pesar a pertinência do que estamos a fazer,
respeitar o espaço e a opinião do outro e
termos noção de quais são os comportamentos mais dignos”; “A liberdade para
mim acaba por ser empatia e compreensão, porque basicamente, o importante
para isso (empatia e compreensão) é nós
permitirmos que isso aconteça”; “A liberdade é sentirmo-nos livres para fazermos
o que queremos, dizermos o que preten-

demos e irmos para onde desejamos sem
constrangimentos.”
Conscientes da Liberdade. Uma geração
que dá continuidade ao legado, e que está
presente na passagem do testemunho.
Nunca chegará a todos. “Há uma grande
parte dos jovens que vivem alheados no
scroll do Instagram, mas há outra cada vez
mais ativa e com sentido crítico.” A Diana está atenta e não é apenas no Twitter,
“sinto-me um olheiro da juventude e tenho descoberto muitos talentos. Encantam-me particularmente os jovens que
dedicam tanto tempo a ler, investigar,
pensar e transmitir conhecimento. A vida
académica e a investigação exigem grande compromisso. Temos boas cabeças em
Portugal. Ou boas cabeças portuguesas.
Merecem mais espaço.”
Um espaço que é conseguido todos os
dias. Para o Diogo, a responsabilidade é de
todos os jovens, sem exceção, “estão a envolver-se cada vez mais. Mas todos temos
um papel. Tanto eu que estou em cima do
palco ou escrevo nas redes sociais, como
uma pessoa que está à mesa num jantar.
Toda a gente tem um papel a fazer, e acho
que a minha geração está a perceber isso.
No Instagram há mais páginas que mostram essa preocupação, com conteúdos
políticos, e com questões sociais, como o
racismo.”
Mudam-se os tempos, mas não se mudam as vontades. A liberdade persiste e
resiste. Maria João Costa
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Exterior do edifício

NewsMuseum Uma visita
O NewsMuseum, em
Sintra, que celebra
cinco anos no dia
25 de Abril, realiza
visitas guiadas e
interativas para
escolas, famílias,
universidades
seniores e associações
culturais através de
videoconferência.
Um formato
adaptado aos
novos tempos, que
ultrapassa a barreira
da distância física e
permite conhecer o
museu das notícias
sem sair de casa

E

lsa Luís, coordenadora pedagógica do NewsMuseum, acolhe os
participantes em Zoom e leva-os,
através de uma visita interativa
que estimula os sentidos, até às
histórias que se destacaram em
Portugal e no mundo nos últimos 150 anos através da cobertura jornalística.
Nesta viagem de 60 minutos, que tem
o custo de 1,5 euros, a visita está organizada por módulos temáticos. Pelo ecrã
do computador, tablet ou telemóvel apresentam-se, de forma inovadora e apelativa, conteúdos sobre média, jornalismo e
comunicação. “A missão do museu é desenvolver a literacia mediática através de

Sala da Propaganda

uma visita interativa e divertida”, conta a
anfitriã.
Senhores passageiros, visitantes virtuais, aqui não é preciso apertar o cinto
porque a viagem tem início no módulo
“Liberdade de Imprensa”. Elsa Luís explica, nesta iniciativa @zoom para alunos,
que “a liberdade de imprensa é um direito
humano associado à liberdade de expressão, que está na base da democracia e de
um Estado livre”. Quem nos guia nesta
viagem chama a atenção de que “há mais
cidadãos no mundo com pouca ou nenhuma liberdade de imprensa do que os
que têm liberdade de imprensa”. Diante
dos nossos olhos está um mapa expressivo onde se evidenciam os países que têm

maior ou menor liberdade de imprensa. A
anfitriã sublinha a mensagem: “Não podemos assumir a liberdade de expressão
e de imprensa como direitos adquiridos e
que já não é necessário fazer mais nada.
Sabemos que isso não é verdade. Houve
muita gente que lutou por esse direito e
ainda hoje continuamos a necessitar de
lutar para termos mais liberdade de imprensa.” O relatório da Freedom House
revela que há a tendência de um decréscimo de liberdade de imprensa. “Temos de
estar atentos”, frisa quem nos conduz por
este percurso museológico.
Após a passagem por este módulo, os
participantes são convidados a responder
a um pequeno inquérito sobre os países
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Sala das Guerras

Sala da Liberdade de Imprensa

à distância de um ecrã
que têm um maior e menor grau de liberdade de imprensa. Será uma surpresa
para muitos o lugar que ocupa, por exemplo, Portugal e os Estados Unidos entre
195 países.

Os meios de comunicação nas guerras
A viagem prossegue. Um novo cenário.
As imagens que vemos vão rodando para
darem uma noção mais completa das salas
do museu. Eis um novo módulo. Somos
agora imersos no “Jornalismo de Guerra”. O curador desta sala, José Rodrigues
dos Santos, com várias reportagens de
guerra no currículo, surge aos visitantes
num vídeo. As palavras do jornalista televisivo ficam a ecoar: “Alguém uma vez
disse que sempre que vir uma multidão a
tentar desesperadamente sair de um local
e um grupo de loucos a tentar desesperadamente entrar nesse mesmo local, saberá
que estes últimos são repórteres de guerra.” Rodrigues dos Santos conta que “é na
guerra que se encontram as experiências
mais extremas da existência humana. É aí
que somos confrontados com o rosto da
dor, do desespero, do horror, da morte.
Mas também da coragem, da solidariedade e até da bondade. Há jornalistas que
gostam de estar nestes palcos mas, para
mim, o melhor momento é quando se sai
deles.” Nesta sala, ou neste módulo de
“Jornalismo de Guerra”, acompanha-se o
desenvolvimento dos meios de comunicação nos diferentes conflitos. “Durante
a Guerra Civil Espanhola, a imprensa estava dominada pelos interesses das duas
fações. Na II Guerra Mundial, a rádio era
o meio em ascensão. Na Guerra do Vietname, vemos a importância da televisão.
Mais tarde, na Guerra do Golfo e do Iraque assistimos ao papel dos diretos.” A
coordenadora pedagógica do NewsMuseum mostra a imagem icónica dos bombardeamentos do Iraque, em 1991, que foi
transmitida, em direto, pela CNN. É o início da guerra em direto.
Neste módulo, acentua-se o impacto
da televisão na construção da opinião

pública na Guerra do Vietname. Como
se estivesse numa aula de História, a responsável por este percurso virtual no museu, conta “que no início, tínhamos uma
sociedade americana pró-guerra. Depois,
as imagens de forte violência iam desacreditando a Casa Branca. A sociedade
dos Estados Unidos começou a protestar
e a exigir a saída do país em conflito”. O
vídeo apresentado mostra que “a Guerra
do Vietname é o primeiro conflito que o
mundo acompanha a cores, em imagem
real e em movimento”. Elsa Luís enfatiza “o poder e a capacidade dos meios de
comunicação para alterarem o rumo dos
acontecimentos”.

Importância das palavras e imagens
Segue-se o módulo dos “Duelos”. Antes
os combates eram físicos e os conflitos
resolviam-se pela força, depois vieram os
combates pela argumentação, as palavras
proferidas no palco mediático. Entre diversos exemplos, destaque para o famigerado debate entre Mário Soares e Álvaro
Cunhal, numa altura que ainda se estava a

As visitas virtuais para as escolas são
adaptadas aos diferentes níveis de
ensino, desde o 5.º ao 12.º ano. Mais
informações e agendamentos através
do e-mail info@newsmuseum.pt.

definir o caminho para Portugal já depois
da Revolução dos Cravos. Foi um longo
momento televisivo da nossa democracia,
que ocorreu em 6 de novembro de 1975, e
ficou para a História. Os mais novos têm
aqui oportunidade para verem e ouvirem
um excerto do debate que durou 3h30.
Neste frente-a-frente, Soares diz que o líder do PCP quer instituir uma ditadura no
nosso país e Cunhal responde com a célebre frase: “Olhe que não, doutor, olhe que
não”. Elsa Luís alerta “que é importante
que as novas gerações percebam que houve gente que se colocou em perigo para
lutar contra a ditadura e para termos democracia e liberdade”.
Mais uma volta virtual pelo museu e
chegamos ao módulo da “Propaganda”.
A sala está decorada com cartazes de propaganda política. Na visita presencial, os
visitantes podem fazer uma atividade em
que simulam a colagem de cartazes. Virtualmente faz-se a viagem pela história
da propaganda, um tema que desperta a
curiosidade dos mais jovens. Porque saber
é poder, releva-se que é imperativo estar
atento às mensagens que são veiculadas
todos os dias pelos meios de comunicação.
A anfitriã, dirigindo-se aos participantes
da visita, fala-lhes da importância de compreenderem as estratégias da propaganda, fazendo soar as campainhas, com espírito crítico, quando veem, leem e ouvem:
“Cabe-nos decidir aquilo que queremos
para o futuro. Temos de ter a consciência
de que podemos estar a ser manipulados,
a ser alvos de propaganda, e escolher se
queremos ou não acreditar ou ir por esse
caminho.”
Nos regimes autoritários controlam-se
os meios de comunicação para se passarem as respetivas estratégias de comunicação. Recorda-se aqui a propaganda
da Grande Guerra. É durante a I Guerra
Mundial que se banaliza a propaganda.
Aponta-se para o regime autoritário em
Portugal que beneficiou da propaganda
através de António Ferro, “o maior propagandista português”. Muito mais há para

ver e saber nesta sala. Os alunos das escolas podem, ainda, aqui despertar para
o outro lado da propaganda, que também
“serve para alertar para problemas sociais
onde é necessário intervir, como o combate à violência doméstica”.

Filtrar a informação
Depois de se responder a mais um questionário sobre o módulo anterior, eis um
dos mais curiosos, em especial, para os
amantes do desporto-rei. No módulo
“Jornalismo Desportivo” comparam-se
duas figuras mediáticas do futebol português em tempos diferentes: Eusébio e
Ronaldo. O interesse pelo desporto, que
ocupa grande parte do espaço mediático,
vai muito para lá dos feitos dos atletas.
Não raras vezes, acabam por ver a sua
privacidade escancarada aos olhos do
público.
Na reta final da viagem há experiências
para viver nas áreas do fotojornalismo,
rádio e televisão. Um estúdio de rádio e
outro de televisão permitem sentir a adrenalina vivida por quem conta as histórias
do quotidiano com impacto direto na vida
das pessoas. O que ali se faz pode ser visto
e ouvido no Youtube. Os alunos das escolas gostam de ler o primeiro comunicado
do Movimento das Forças Armadas transmitido às 04h26 no dia 25 de abril de 1974,
no Rádio Clube Português. E apreciam
fazer a reportagem virtual do casamento
do príncipe William e Kate Middleton. Podem, ainda, criar uma primeira página de
jornal com a “Ética”. Em casa, os visitantes
podem aprofundar mais temas ligados às
notícias em jogos interativos facultados
pelo NewsMuseum.
Neste mundo que é o nosso, importa
aceder à informação e saber selecionar o
que nos chega pelos olhos e pelos ouvidos. Elsa Luís finaliza a visita reforçando a
mensagem de que “temos de ser capazes
de pensar e escolher, para que possamos
navegar no grande caos de informação.
Precisamos de filtrar a informação e adequá-la ao que nos faz sentido”. Sílvia Júlio
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Viajando com livros

A RESPONSABILIDADE DA PALAVRA
A distorção dos factos, o avolumar das difamações e o discurso de ódio exigem a
responsabilização dos utilizadores nas redes sociais, para resistir às tentações totalitárias,
garantir a liberdade e salvaguardar a democracia Por António Valdemar

T

udo ou quase tudo o que pode
revelar a amplitude do pensador e a dimensão do homem
permanece no retrato de Erasmo feito por Holbein e exposto
no Museu do Louvre. Se não
houvesse o autor dos Painéis de
São Vicente de Fora que continuam a ser
atribuídos a Nuno Gonçalves (c 1420-c
1490) – sem que a polémica se possa considerar encerrada – eram, certamente,
Durer (1471-1528) e Holbein (1497-1543)
os dois maiores pintores europeus de retratos da sua época.
Holbein coloca-nos perante a figura de
Erasmo (1466-1536), em plena criação intelectual, no seu espaço de trabalho. Encontra-se no ato da escrita e já não a suportar
a angústia que provoca a folha de papel
em branco. Ou totalmente em branco. Há
outra inquietação que perturba a lucidez
do mestre que lecionou nas cátedras das
grandes universidades. Dir-se-ia que lhe
falta uma palavra. Ou uma palavra que
poderia ser outra.
A Europa escaldava. O dogmatismo da
igreja católica começava a dar sinais que
vão conduzir à intolerância tridentina e
às fogueiras da inquisição. O Papa Júlio
II era um sucessor de César, em vez de
ser um sucessor de Cristo. Os tronos e os
impérios sustentavam guerras sanguinárias. Erasmo considerava necessária a
mudança, mas era refratário à contundência de Lutero. A introdução da Reforma deveria efetuar-se através da prática
da tolerância.
Holbein fixou Erasmo com o olhar agudo, a expectativa no rosto, os lábios cerrados, num daqueles momentos em que
se opera a luta entre o emergir do pensamento e a sua concretização verbal. Num
dos seus emblemáticos sonetos, Antero resumiu a transição silenciosa e, quantas vezes, desesperada, entre o irromper do fogo
e a transparência da luz – «Tu pensamento
não és fogo, és luz».
Para Eça de Queiroz, numa divagação
sobre Fradique Mendes e do que entendia
acerca da excelência da escrita, a prosa deveria possuir: «alguma coisa de cristalino,
de aveludado, de ondeante, de marmóreo, que só por si, plasticamente, realizasse uma absoluta beleza e que, expressionalmente, como verbo, tudo pudesse
traduzir, desde os mais fugidios tons de
luz, até aos mais subtis estados de alma».
Erasmo debatia-se com outros objetivos:
encontrar a precisão, a lucidez e a sobriedade da linguagem.
Este é um exemplo que se tem mantido
atual para sucessivas gerações. O 25 de
Abril integrou, entre as prioridades imediatas, a restituição da liberdade de ex-

dr

Erasmo num retraro da autoria de Holbein

Repetem-se as difamações, as
fraudes e as burlas facilitadas
pela impunidade e as distorções
introduzidas no universo digital. O
discurso do ódio acentua-se. É mais
outra componente irreversível
O controlo das redes sociais, tal
como se instalaram, vai ser muito
difícil. Mas tem de se começar por
algum lado. Requer procedimentos
inadiáveis e punições exemplares

pressão no quadro das outras liberdades
e garantias fundamentais. A palavra conjugada com a ação repôs as estruturas de
um regime democrático. Portugal, durante quase meio século, estivera submetido
a um regime de censura prévia, de polícia
política, de tribunais plenários, de ausência de partidos, de eleições falsificadas. De
palavras interditas.
No tempo que estamos a viver as
apreensões voltaram-se para a solução de
novos problemas, a fim de estabilizar o
presente e construir o futuro. É um tempo
com outras exigências. Suprimiram-se as
distâncias. O conhecimento e a informação ultrapassaram as fronteiras. O afluxo
de notícias que surgem, interruptamente,
confronta-nos com as fake news, a especulação incontrolável da internet.
Qual a resposta para os que se aproveitam das crises para espalhar o alarme,
incitar à violência e à demagogia populista? E traficar em circunstâncias opacas
os negócios mais sujos? Há, neste momento um milhão de empresas na União
Europeia que vendem os seus produtos
ou serviços nas plataformas online. Repetem-se as difamações, as fraudes e as
burlas facilitadas pela impunidade e as
distorções introduzidas no universo digital. O discurso do ódio acentua-se. É
mais outra componente irreversível. Por
tudo isto já está em agenda uma Proposta
de Regulamento do Parlamento Europeu
relativa a um Mercado Único de Serviços
Digitais.
O controlo das redes sociais, tal como
se instalaram, vai ser muito difícil. Mas
tem de se começar por algum lado. Requer procedimentos inadiáveis e punições exemplares, para definir as responsabilidades e a responsabilização dos
prestadores de serviços intermediários
dos mercados e em particular das plataformas em linha. Como evitar, sem a
introduzir a censura ou a autocensura,
o controlo da informação e da opinião?
E numa conjuntura histórica em que se
procura, com o contributo das redes sociais, dar resposta eficaz aos problemas
da saúde, da economia, da segurança social, da educação, da cultura e viabilizar a
operacionalidade e o funcionamento da
justiça?
O uso da palava obedeceu sempre – e
regressamos a Erasmo e ao retrato de
Holbein – à avaliação da verificação dos
factos, da veracidade das informações, do
enquadramento dos conteúdos e da capacidade de resistência aos extremismos. À
escolha da palavra certa. Manter a liberdade e a democracia constituem um exercício crítico desenvolvido num regime de
cidadania responsável.
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A Casa na árvore

1

2

A viajante de ferro

1. Fruto com carpelos
e algumas sementes
2. Pormenor
de ramos modificados
de casuarina

Das folhas fez dentes, da madeira, bife Por Susana Neves

D

urante muitos anos considerei a uma grande diversidade de solos – desde
casuarina a mais feia das árvores, os solos junto do mar aos mais áridos e pese não mesmo a única árvore feia dregosos – viram os europeus, a madeira
que conheci. Apesar de à distân- ideal para construir barcos (Casuarina foi
cia esta fealdade não se notar e aliás o nome de uma escuna que o exploa árvore nativa da Austrália se rador francês Nicolas Baudin usou para
confundir facilmente com um fazer o reconhecimento da costa australiapinheiro, de perto os seus ramos modifi- na, em 1802-3) e pequenos móveis, que no
cados (cladódios), parecidos com a cauda século XIX, eram vendidos em Paris como
de um cavalo, sempre me causaram uma sendo de “madeira da Índia”, conforme
certa repulsa. E, no entanto, a perspectiva recorda A. Henry Husson, responsável
de encontrar uma casuarina entusiasma- pelo jardim botânico de Choubrah (Egipva-me porque essa quase aversão em to- to), numa carta de 19 de Janeiro de 1841.
car nos seus ramos filiformes (pelos quais Através das suas palavras recomendando
realiza a fotossíntese e onde se escondem a plantação de florestas de casuarinas no
folhas em forma de escamas microscópi- Egipto por suportarem bem um clima de
cas chamadas dentes) se contrabalançava reduzida pluviosidade e evitarem o esforcom o aspecto encantador dos seus pe- ço de procurar fora do país a “madeira de
quenos frutos lenhosos que libertam pe- construção de terra e de mar”, confirmaqueníssimas sementes aladas.
-se que um dos motivos para a introdução
Muito recentemente ao ler o botânico e e disseminação das casuarinas no mundo,
ilustrador inglês Richard Thomas Baker e por certo também em Portugal, terá sido
percebi que as árvores do género casuarina a resistência da sua madeira, cuja cor vertêm uma relação privilegiada com o vento. melha e aspecto semelhante a carne de
Não só resistem às tempestades, consti- vaca, segundo A. Henry Husson, a tortuindo por isso um excelente corta-vento, nou conhecida entre os ingleses como Beef
como o vento ao passar pelos cladódios wood (Madeira bife de vaca)!
pendentes produz um som peculiar. Na
sequência desta descoberta, e na esperança de ouvir o vento a passar nas suas
copas perenes procurei as casuarinas do
Campo Santana (C. cunninghamiana) e
as do Campo Grande (C. equisetifolia),
em Lisboa, sobretudo nos dias de chuva
e de mau tempo. Nesses dias, ao ouvir
o vento atravessar os ramos, imaginava
o espanto dos primeiros europeus ao
verem os aborígenes australianos consultarem o vento nas folhas das árvores
antes de lançarem o boomerang, esse extraordinário e milenar instrumento de
caça feito de madeira de casuarina, que
regressa às mãos de quem o sabe lançar.
A resistência da madeira das casuarinas, aproveitada pelos aborígenes australianos na construção do boomerang
(também usado como arma de guerra),
foi imediatamente valorizada pelos
primeiros colonizadores da Austrália.
Nesta árvore de crescimento rápido, Casuar-pequeno, Henry Barnes, século XIX.
capaz de atingir 30 metros, adaptável a Cortesia Australian Museum

Uns anos mais tarde, o conhecimento
sobre a casuarina aumentou e as razões
para a sua aclimatação e exploração amplificaram-se. De facto, em 1857, M. Jules
Lépine, farmacêutico da marinha francesa, enviado a Pondicheri (capital da Índia
francesa) num artigo publicado no Bulletin de la Société Botanique de France (Note sur
le Casuarina equisetifolia L.: noms tamouls:
Sombrâni maram, Seva maram) sobre a principal espécie do género – a C. equisetifolia
– ressalta a extracção do tanino vermelho
da casca como a sua mais importante utilização, com aplicações a nível medicinal
(como tónico e adstringente), industrial
(enquanto mordente e substância tintureira) e agrícola.
Segundo se infere das experiências e
observações detalhadas de Lépine, facilmente se obtinha da casuarina o que se
pretendia e os resultados resumiam-se
todos numa palavra: durabilidade. Por
exemplo, era fácil tingir o algodão, a lã e
a seda mergulhando os tecidos numa solução com tanino da casca; a cor obtida,
nankin avermelhado, é que aparentemente nunca mais saía, mantendo-se “inalterável à água, ao sabão, aos álcalis, à luz
solar e ao calor”. Era fácil também usar
a madeira, apropriada à construção
submarina, por ser resistente à água e
às térmitas: bastava deixar os ramos da
árvore durante cerca de um ano debaixo de terrenos submersos. Por todas essas virtudes e por ser uma espécie apta
a fixar as dunas e areias do litoral, monsieur Lépine recomendava a sua naturalização em larga escala em França.
Longamente influenciado pelas
ideias francesas, Portugal terá plantado casuarinas por razões não muito
diversas, sendo, no entanto, escassos
os documentos antigos que se referem
a esta árvore, que é mencionada de
passagem no Jornal de Horticultura Prática, em 1886, como uma das espécies
australianas plantadas por William C.
Tait, numa propriedade de 200 hectares localizada perto de Abrantes, a sua
“Nova Tasmania”, destinada à produção industrial de madeira.

Em suma, a incorruptibilidade da madeira da casuarina fez dela uma espécie
propícia à viagem, a adaptabilidade permitiu a sua aclimatação nos vários continentes, tornando-se em alguns casos
uma perigosa invasora. Actualmente, sabe-se que as raízes mantêm uma relação
de simbiose com uma bactéria chamada
Frankia que permite à casuarina fixar nitrogénio e melhorar os solos, o que constitui mais uma razão para ser plantada.
Todos os engenhosos recursos desta árvore para sobreviver fizeram dela uma
vencedora, por isso não surpreende que
os povos do Taiti lhe chamem ‘Aito, madeira de ferro, símbolo de ‘Oro, o deus da
guerra, símbolo da força inabalável dos
seus guerreiros vencedores. Penso em
tudo isto, mas ao observar as casuarinas
dos jardins de Lisboa sinto que as utilizações que lhes demos não esclarecem a
sua identidade.
Até que um dia ao ler um livro sobre os
aborígenes australianos (Le primitif d’Australie ou Les Non-non et les Oui-oui, 1894),
de Élie Reclus, percebo que se chama casuarina a este género arbóreo não só porque os seus ramos lembram a plumagem
do casuar (Casuarius spp), essa estranha
ave com aspecto pré-histórico, que a partir
de um calo oco que lhe cresce sobre a cabeça emite o som mais baixo que se conhece no mundo das aves, e nas suas patorras
esconde uma adaga capaz de rasgar quem
a provoca. É que para os aborígenes australianos (e quem melhor do que eles para
o saber), em particular para a tribo dos
“Owen Bourra”, a quem o autor chama
“panteístas naïves”, o casuar e a casuarina
não são apenas ave e árvore, mas irmãos.
E por isso em ambos, a ave que perdeu a
capacidade de voar, mas não se extinguiu,
e a árvore de ferro que encolheu as folhas
para economizar água, persiste a mesma
resiliência, a mesma vontade tenaz de
sobreviver, traduzível se necessário na
capacidade de forjar a sua própria fealdade, maneira engenhosa de ser invisível e
triunfar.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

PALAVRAS – Lembrando
José Mário Branco
dr

A

s palavras que não nos iluminam, fazem-nos a vida negra.
Gastam-se tantas palavras
para se dizer tão pouco… o
chamado palavreado, uma droga mais soporífera ou alucinogénea do que todas as outras,

proibidas.
Quando me comprometo com algo para
fazer, comprar ou vender, o compromisso
fica apalavrado.
Se quiser um maior comprometimento,
dou a palavra de honra, que me desonra
se a não cumprir.
Há palavras que metem medo, outras
que nos mentem e ainda outras que deviam ser substituídas pelo silêncio, também uma forma de palavra.
Quando as palavras entram na música
e a sua própria musicalidade cria cantigas,
as palavras passam a ser ainda mais úteis.
São as palavras que acordam, as que
falam de amizade, de solidariedade e de
amor.

Essas palavras incomodam quem exige
bocas caladas e vozes amordaçadas. E assim, do lado de cá da barricada, as palavras e as cantigas são armas.
E aqui chega-nos à memória o autor,
músico, produtor e sonhador de utopias
que foi José Mário Branco.
Nasceu no Porto e cresceu em Leça da
Palmeira onde conheceu as primeiras palavras.
Quando foi para a Faculdade aprender
História, ficou a perceber ainda melhor o
que as palavras podem significar para as
mudanças do mundo, ontem, hoje e amanhã.
Quando o prenderam não conseguiram
cortar-lhe “a raiz ao pensamento” e viram-no partir para uma terra onde a palavra
saía do peito e fazia eco nos outros.
O José Mário viveu o Maio de 68, em Paris, e esteve sempre do lado daqueles que
escreviam nas paredes “A imaginação ao
poder” ou “É proibido proibir”.
De lá longe mandou-nos dois álbuns

que passei na rádio até os senhores que
nos apertavam o nó da gravata, proibirem
algumas canções.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades” (1971) e “Margem de certa maneira” (1972) são alquimias da música com
as palavras necessárias e encorajadoras.
De volta ao seu País, cantou por todo o
lado, levando mensagens de alerta e alento, escreveu muitas canções de que destaco o álbum “Ser solidário” de 1982 ou a
música para a peça de Bertholt Brecht “A
Mãe”.
Só com palavras saídas de um espírito
indignado e com premonição, José Mário
disse no Teatro Aberto o texto FMI, tão actual hoje como sempre.
Eu estava lá e aquelas palavras esmagaram tantas indiferenças e veleidades de
gente que só vê a vida por detrás do copo
do bar.
Fundou o GAC, Grupo de Acção Cultural, cujo primeiro trabalho foi “A cantiga
é uma arma” que ao passar de boca em

boca, pode e deve ser tão só um apelo à
paz e solidariedade.
Manteve-se coerente até ao fim e desiludido com o rumo deste mundo, feito de palavras falsas em que estamos a afundar-nos.
Uma noite recebi um telefonema de número desconhecido… Atendi.
— Olá Júlio, sou o Zé Mário…
— Olá que prazer ouvir-te.
— Venho só dizer-te que a Manela (Manuela de Freitas, actriz e mulher do Zé)
ouviu-te hoje dizer na rádio uma coisa
de que gostou muito e de que eu também
gosto…
— O que é que eu disse?
— Que o canto de intervenção é o canto
do amor colectivo!
Despedimo-nos, comigo orgulhoso por
ter dito uma coisa que um mestre das palavras cantadas, tinha apreciado.
Continuo a acreditar que a palavra
paz… é uma arma!
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista Rita Valadas

Fotos: Joshua Pratas

“A intervenção
social não se faz
numa secretária”

A atual presidente da Cáritas Portuguesa é uma mulher pragmática,
de terreno, conhecedora das realidades sempre em mutação. Aos 58 anos
tem experiência vasta na ação social. Começou o percurso profissional
na década de 1980, na península de Setúbal, onde se sentia fortemente a crise
económica. Foi ali que aprendeu a ser “elástica” para encontrar algumas
das soluções que podem transformar a vida das pessoas

Q

uando Rita Valadas começou
a trabalhar, deparou-se com
falências de empresas e duplo
desemprego em muitas
famílias portuguesas. Nesse
período inquietante aprendeu
a sabedoria que hoje leva
para a Cáritas: “Aqueles anos foram uma
marca importante, ensinaram-me a ser
elástica. Na altura não havia programas
de emprego nem tínhamos entrado na
Comunidade Económica Europeia. As
pessoas tinham de ousar, ter coragem
e ter a convicção daquilo que faziam.
Se houvesse receitas não estávamos a
trabalhar no terreno – estávamos a fazer
bolos na cozinha ou numa secretária a
fazer relatórios.”
É a segunda mulher a assumir a
presidência da Cáritas, organização
fundada pela Igreja Católica em
1945. Rita Valadas assume que tinha
o preconceito de que aquele “seria
um lugar de homens”. Quando a
Conferência Episcopal Portuguesa lhe
lançou o desafio, sentiu “uma enorme
responsabilidade” pela missão que quer
cumprir com espírito de serviço: “A
Cáritas não pode ser só de uma mulher
nem de um homem. Estou cá para servir
a Cáritas Portuguesa.”
A origem de Caritas, que vem do latim,
remete-nos para o amor. Como é que a
nova presidente da Cáritas Portuguesa
quer pôr em prática ou revigorar este
conceito ao serviço das pessoas?
Caritas é uma palavra que gosto muito
– é muito mais forte do que a nossa
palavra caridade. Caritas abre-nos um
mundo novo, é um sentimento que não
se extingue na caridade – extingue-se na
ação, na intervenção mais concentrada,
numa atitude prospetiva. Já estive na
Cáritas durante dois mandatos [membro
da direção de 2006 a 2011] e fui embora
por ter recebido um desafio para montar
um gabinete ministerial, mas nunca
deixei de ser Cáritas. Para mim, Cáritas
é ser, não é só estar. Eu estou presidente
mas sou Cáritas. Nestes lugares onde
estou e onde já estive, dedico toda a
minha convicção, preconceitos e sonhos
numa perspetiva de tempo – está-se por
um tempo. Mas ser já é outra coisa. Serei
sempre Misericórdia [foi administradora
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
de 2011 a 2016] e serei sempre Cáritas.
Como é que vai ser Cáritas durante esta
missão em que assume a presidência?
Acredito na importância dos preconceitos
– a palavra está desvirtuada, mas os
preconceitos são a possibilidade de se
ter uma visão sobre a coisa e não vir
completamente em branco. Eu não
venho em branco para aqui. É uma
casa e uma área que conheço, sou uma
mulher de terreno. A minha perspetiva
destes próximos triénios é dar, neste
momento, dois meses de namoro [esta
entrevista foi concedida um mês depois
de tomar posse]. Eu preciso de namorar
esta Cáritas, que se desenvolveu imenso
desde 2011, quando saí daqui. A Cáritas
merece que se olhe como se não a
conhecesse. Os preconceitos que são
feitos de uma visão antiga são maus
preconceitos. Os preconceitos entendidos
como partida são bons preconceitos. O
que tenho dito à equipa e aos nossos
parceiros é que estou a dar 60 dias de
namoro para percebermos o estado da
arte e entendermos para onde podemos
ir. Ter a presunção de que sabemos qual
o caminho é não ter vivido 2020. Quem
viveu 2020 sabe que pode ter sonhos,
ideias e caminhos que gostava de seguir,
mas é preciso ter a abertura de saber que
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aquele caminho por onde nós seguimos
se pode tornar noutra coisa, de acordo
com a necessidade. O olhar aberto que
temos de ter é o da proximidade. Nós
estamos no terreno muito próximos
das pessoas, o que traz dificuldades,
mas também um enorme potencial. Eu
gostava de olhar para todos os nossos
programas e adequá-los às necessidades
que hoje existem. A necessidade que há
em 2021 é diferente da necessidade de
2019. Isto não é nenhuma intenção de
desvirtuar tudo o que foi feito, é dar o
próximo passo.
Qual é a sua visão para a intervenção
social?
Sou licenciada em Política Social e
costumo dizer que foi uma sorte ter
optado por isso ao tempo, porque me
dá uma visão elástica das coisas. A
intervenção social não é uma manta
de retalhos – é um conjunto de coisas,
tem de se olhar na especialidade e na
generalidade. Por exemplo, não se pode
tratar um grupo vulnerável esquecendose que está no meio de uma comunidade,
mas também não se pode olhar para uma
comunidade sem se ver em profundidade
os grupos vulneráveis. A intervenção
social faz-se numa perspetiva de losango.
Ou seja, acredito que a intervenção social
se faz no centro, quando o triângulo do
pensamento hierárquico se encontra
com a competência técnica do terreno.
Para termos uma visão de triângulo,
temos um topo que se abre como se fosse
um fecho de luz. A intervenção social
tem de estar atenta a cada momento. A
realidade social tem uma mudança muito
grande. Antigamente podia planear-se
a cinco anos ou ter uma estratégia para
dez anos, hoje temos de arriscar mais,
mesmo sabendo que aquela pode não ser
a solução para o futuro. Temos de olhar
para o momento e apoiar as pessoas.
A intervenção social tem de ter
preparação e ousadia…
Temos de arriscar e isso faz-se de uma
ideia, de um plano daquilo que se
pretende que não pode ter chavões
tão grandes como erradicar a pobreza
– tem de ser com pequenos passos,
seguros, capazes de se adaptarem para
usarem outra escada para chegarem lá.
A intervenção social não se faz numa
secretária – faz-se no terreno, a conhecer.
Quem ajuda a encontrar recursos para a
ação tem de conhecer esta realidade. Por
isso é que eu digo que é o encontro entre
aquilo que vem de cima e a perspetiva
do que vem de baixo. Fazer estratégias,
com grandes peritos, “gente que sabe
muito em teoria sobre a importância do
croquete, mas nunca fez nenhum na
vida, nem sabe se com os ingredientes
que temos hoje podemos fazer croquetes
– então, se calhar, em alternativa,
temos de fazer bolinhas…” Intervir no
social é ousar por bem, é ousar com
conhecimento. É uma responsabilidade
tremenda.
Um homem que também está no terreno
é o Papa Francisco, que apelou para
que todos se tornem “testemunhas da
cultura do cuidado, a fim de preencher
tantas desigualdades sociais”. Que
dificuldades tem sentido a Cáritas em
período pandémico para se aproximar
das pessoas, para cuidar delas?
Cuidar é uma palavra fantástica, é a
síntese de tudo. O que é difícil para a
Cáritas é que ela se faz de proximidade.
Quem cuida tem aqui um problema, que
é o de encontrar alternativas para cuidar
sem se pôr em risco e pôr em risco as
pessoas de quem cuida, mas transmitindo
a segurança do afeto. A dificuldade é ser

próximo mais distante.
Qual o retrato que a Cáritas faz dos
efeitos da pandemia de covid-19?
É um dado que ainda não temos.
Sabemos que morreu muita gente – mas
não temos a certeza de que tenha sido
de covid-19. Não sei se a leitura desses
números alguma vez vai ser muito
fina. Houve problemas de depressão
graves nos idosos, sobretudo numa
primeira fase. Agora, as pessoas estão
mais conformadas e os jovens mais
irreverentes. Os idosos assumiram que
já passaram outras situações na vida
em que também tiveram de se proteger.
Os idosos – os grupos que conheço
– ultrapassaram melhor os traumas
da pandemia. Não estou a falar aqui
de saúde. O que digo é que eles são
capazes, comparativamente com outras
situações que viveram, de perceber que
há sacrifícios que têm de fazer. O saldo
disto é mais suave para os idosos do que
para os jovens. Os idosos estão mais
preparados para o dia seguinte.
Quais são os perfis de quem procura o
apoio da Cáritas?
Temos 20 Cáritas diocesanas e uma que
olha por todas. As Cáritas diocesanas
têm autonomia. Costumo dizer que é um
chapéu de chuva virado ao contrário.
A Cáritas Portuguesa é um chapéu de
chuva que recebe as orientações, as
necessidades e os sonhos de todas as
diocesanas. Tenta encontrar as estratégias

“Muitas pessoas
que nos entravam
pela ‘porta
do dar géneros
e dinheiro’ à
Cáritas, hoje estão
a entrar pela
‘porta do receber’.
(…) É duríssimo “

DADOS DE ATENDIMENTO RECOLHIDOS
A PARTIR DAS CÁRITAS DIOCESANAS:

Atendimentos em 2019

1.º semestre 2019 – 47 602 pessoas
Atendimento anual – 101 462 pessoas

Atendimentos em 2020

1.º semestre de 2020 – 53 666 pessoas,
o que representa um aumento de
cerca de 27%

e os recursos que cada Cáritas diocesana
não consegue fazer sozinha ou que é bom
que faça em movimento. São as Cáritas
diocesanas que definem o caminho para
Cáritas Portuguesa. Cada Cáritas é uma
Cáritas. Cada uma tem de responder
às necessidades da diocese, com perfis
completamente diferentes.
Quais as respostas sociais dadas pela
Cáritas?
A Cáritas em Portugal dá respostas locais
de acordo com as necessidades. Se em
determinada zona do país não há um
promotor que resolva um problema
social diagnosticado, a Cáritas avança
e faz nesse caso o papel de uma típica
instituição de solidariedade social.
Há muitas Cáritas diocesanas que são
IPSS porque assim são necessárias. Na
área das migrações, por exemplo, a
Cáritas tentou criar polos para trabalhar
os migrantes, quando se sentiu essa
necessidade. Também se faz atendimento
de proximidade e é também necessário
acorrer a situações de falta em que as
Cáritas diocesanas têm de apoiar em
despesas fixas de rendas de casa, água
e luz para tentar equilibrar as famílias.
A Cáritas não tem um modelo único de
resposta social, responde àquilo que é a
necessidade em cada zona. Nós estamos
no cuidar. Só cuidamos de quem precisa
de cuidados.
Que trabalho está a ser desenvolvido
para chegar àquelas que estão mais
escondidas, mais envergonhadas e não
estão habituadas a pedir ajuda?
Essa é a verdadeira crise – e essa não
vai acabar agora, vai começar. Muitas

pessoas que nos entravam pela ‘porta do
dar géneros e dinheiro’ à Cáritas, hoje
estão a entrar pela ‘porta do receber’. As
pessoas da classe média – sobretudo as
que tinham pequenos negócios – estão
sem condições de dar e estão a precisar
de receber. É duríssimo porque as pessoas
não estão habituadas a pedir. E a situação
está, neste momento, mais ou menos
camuflada com os programas que se têm
aberto, mas isso vai acabar. É para isso
que temos de nos preparar.
Para onde é que cada um de nós tem de
olhar, para que não percamos de vista
quem está a sofrer?
Nós somos obrigados a estar atentos, a ter
um olhar de atenção que admite cuidado.
Ou seja, não é só estar atento tipo voyeur
“olha ali aquele…” – é “olha ali, o que é
que eu posso fazer? Como é que posso
sinalizar? Quem é que pode valer neste
caso sem nós o transformarmos numa
situação de pobreza igual às outras?”
O que queremos é que as pessoas
que tenham competências genéticas
empreendedoras possam encontrar
soluções e não sejam mais alguém
dependente do Estado.
A palavra é uma arma. Que voz quer ter
a Cáritas na sociedade portuguesa?
Entre o ouvir e o ser, a Cáritas quer ser
serviço e cuidado, quer ter capacidade
para ouvir todos os frágeis e quer saber
onde estão. A voz é uma arma. Estamos
conscientes de que há muitos que não
têm voz por vergonha, falta de coragem
ou por acharem que estão a concorrer
por uma coisa que pensam que outros
precisam mais. Queria muito que nós
conseguíssemos ouvir esses, ouvir as
vozes que falam e as vozes que calam.
Quem estiver a ler esta entrevista e
precisa, por um lado, de apoio para não
cair numa situação de pobreza e, por
outro, quer ajudar de alguma forma a
ser parte da solução, que mensagem
tem a presidente da Cáritas para essas
pessoas?
É o meu compromisso para 2021: a
Cáritas vai estar sempre próxima de
todos. No país inteiro toda a gente sabe
onde está a Cáritas. Não hesitem, não
deixem de contactar a Cáritas, quer seja
para pedir ajuda, quer seja para dar
ajuda. Sílvia Júlio

+ INFO: inatel.pt | fb/inatel.portugal | Instagram: fundacaoinatel
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alqueva
VER PARA ALÉM
DAS ESTRELAS
Contemplar o céu noturno junto ao lago do
Alqueva, o primeiro destino de astroturismo
português distinguido pelos “óscares” do turismo
mundial

C

hegados a Évora parece-nos
ouvir a voz de Alberto Soares:
«Subo a rua que leva à Sé, viro
ao largo do Templo de Diana. E
nas colunas solitárias ouço como
o murmúrio antigo de uma floresta imóvel. O zimbório da Sé
brilha, dourado ao sol matinal. Fico a olhá-lo longo tempo, parado sob um arco que
se lança sobre a rua, suspenso de silêncio
e de memória» (Vergílio Ferreira, Aparição).
A capital do Alto Alentejo, outrora designada por Ebora Liberalitas Julia, na época
romana, conserva tesouros patrimoniais
admiráveis. O icónico templo romano,
usualmente atribuído à deusa Diana, é
considerado um dos templos mais completos da Península. No largo Conde Vila
Flor encontram-se, também, o Museu de
Évora, a Biblioteca, o Convento dos Lóios,
o Palácio da Inquisição.
Prosseguimos pelo centro histórico,
classificado Património Mundial, pela
Unesco, desde 1986. Visitamos a Sé, a
maior catedral medieval do país. Na Praça
do Giraldo vemos construções do século
XVI, a Igreja de Santo Antão e um chafariz
em mármore, com oito carrancas de bron-

OBSERVAR AS ESTRELAS NO ALQUEVA
DATA: 1 A 3 JUNHO
PARTIDAS: BRAGANÇA | MACEDO
DE CAVALEIROS | MIRANDELA |
VILA REAL | VISEU
DATA: 8 A 10 JUNHO
PARTIDAS: GUARDA | BELMONTE
| COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO
BRANCO
DATA: 21 A 23 SETEMBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO |
BRAGA | PORTO | AVEIRO
DATA: 29 SETEMBRO A 1 OUTUBRO
PARTIDAS: COIMBRA | LEIRIA |
SANTARÉM | LISBOA

Observação das estrelas
- O uso da máscara é obrigatório
durante a sessão.
- É aconselhável levar roupa
adequada ao arrefecimento noturno.

ze que, segundo a tradição, correspondem
às oito ruas que desembocam na praça. A
poucos metros, encontramos a Igreja de
S. Francisco e a Capela dos Ossos, monumento de arquitetura penitencial.
As muralhas arruinadas conservam
memórias seculares. Corte de vários reis
da dinastia Afonsina, residência do condestável D. Nuno Álvares Pereira, Évora
foi uma das mais importantes cidades do
reino. Durante a Idade Média, muitos dos
monarcas da dinastia de Avis, ali instalaDR

dos, mandaram construir vários edifícios
civis e religiosos.
A universidade de Évora, a segunda a
ser fundada em Portugal, em 1559, continua a atrair estudantes internacionais,
mesmo num ano invulgarmente diferente, como foi o de 2020, contou com mais
de mil estrangeiros, entre cerca de 70 nacionalidades.

Noites cintilantes
Ao entardecer, contemplamos a beleza paisagística que envolve o maior lago artificial
da Europa. Durante o cruzeiro pelo lago do
Alqueva, os reflexos crepusculares na água
ondulam o nosso espírito. Na noite seguinte, o programa inclui a observação das estrelas, experiência galardoada pelos “óscares” do turismo mundial, enquanto projeto
de turismo responsável e projeto de desenvolvimento do turismo líder da Europa.
O Observatório oficial do Dark Sky, localizado na Cumeada, está equipado com
telescópios de vanguarda para observação
solar e astronómica, que permitem uma
experiência visual deslumbrante, desde
planetas, crateras da Lua, passando pelo
céu mais profundo, com uma viagem cósmica por entre as nebulosas, galáxias e enxames de estrelas que se erguem acima de
um dos melhores céus do mundo.
A esfera celeste é explorada à vista desarmada, acompanhada de observações com
recurso a binóculos e telescópios. Tudo o
que se estende diante do nosso olhar constitui o grande enigma da Vida. Contemplar
o céu noturno é fascinante. O físico americano Lawrence M. Krauss diz: «Somos
todos, literalmente, filhos das estrelas e os
nossos corpos são feitos da poeira das estrelas» (Um Universo Vindo do Nada).
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Coluna
DO provedor

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

“N
Café Academia Inatel

A

cademia Inatel Porto cria projeto online para maiores de 50
anos. Alunos encontram-se todas as sextas-feiras no Café da
Manhã para conversarem. A
Academia de formação da Inatel Porto é constituída, na sua
maioria, por formandos com 50 e mais
anos.
Durante o primeiro confinamento a
Academia respondeu de imediato ao
que era pedido, o encerramento das aulas presenciais. A mudança para o onli-

ne aconteceu pouco tempo depois com
a continuidade de sete das oito ofertas
formativas até àquele momento – Inglês,
Instrumentos Tradicionais, Informática,
Pintura, Dança, Teatro, Órgão e Piano.
Um resultado surpreendentemente positivo que teve continuidade após o desconfinamento e início das formações em
setembro de 2020, em formato presencial
e b-learning.
Com o segundo confinamento a Academia sentiu necessidade de oferecer mais
do que formação, houve a necessidade

de oferecer o convívio dos corredores, as
pausas do café entre as formações, e as
conversas intermináveis à porta da sala.
Assim nasceu, a 29 de janeiro, o projeto
Café Academia Inatel. Todas as sextas-feiras, das 11 às 12 horas, alunos, formadores e colaboradores da Inatel encontram-se para partilharem as suas histórias,
gostos, sonhos, talentos, e para ouvirem.
Ouvem porque se sentem acompanhados, falam porque não se podem esquecer o quão são importantes para quem os
ouve. M.J.C.

unca me lembro
de tanto frio
assim! – ou
então – “Há
quanto tempo
não havia um
inverno assim!”
Comentários como estes foram
repetidos em janeiro e fevereiro por
muitos de nós.
É verdade, neste início de 2021
sentimos aquilo a que se deveria
continuar a chamar “o verdadeiro
tempo de inverno” – frio, chuva,
algum sol tímido por entre as
nuvens… Enfim, o normal para
esta estação em Portugal.
No hemisfério norte e na
longitude/latitude em que o nosso
País se encontra, segundo as leis
da natureza, o normal seria termos
quatro estações do ano e cada uma
com as suas características muito
específicas, atribuídas a um clima
atlântico temperado como deveria
ser o nosso.
No entanto, se bem se lembram,
nas últimas décadas tudo se
alterou. A primavera e o outono
quase se diluíram e a falta de
chuva deu lugar a temporadas de
secura extrema, e temperaturas
extremamente elevadas
aconteceram nas alturas mais
impróprias ou chegaram muitas
vezes a passar dos 40o quando
chegávamos ao verão.
É fácil entender que o
aquecimento global, que muitos
ainda teimam em desvalorizar, é o
grande responsável pelo descalabro
climatérico das últimas décadas em
todo o mundo.
A redução de gases poluentes
na atmosfera, provocada pela
paragem forçada a que a pandemia
da covid-19 nos obrigou, foi
responsável por este ano termos
voltado a ter um inverno normal
para a nossa região do planeta, como
aliás iremos ter, provavelmente, um
verão menos quente.
Não devia ser necessário uma
pandemia tão catastrófica como
esta, que está a ameaçar todo o
mundo, para nos apercebermos
deste facto; mas já agora, que
a pandemia sirva para alguma
coisa útil e que a Humanidade
compreenda de uma vez por todas
que há muitas atitudes que têm
que mudar se quisermos viver num
planeta verdadeiramente verde ou
“azul” como lhe queiram chamar…
Positivo também é o facto de
George Biden parecer disposto
a que os EUA voltem ao acordo
de Paris. Vamos ter esperança em
tempos melhores para todos nós e
para os vindouros.
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Outros Mundos

Rita Carmo

Sara Vidal

Laboratórios
de reengenharia
popular
Em fase de
confinamento, sem
certeza quanto à
realização de qualquer
actividade regular de
palco com público,
foquemo-nos na
criatividade artística
de alguns músicos
nacionais que, nestes
tempos nebulosos e de
incerteza, oferecemnos excelsas obras
discográficas de
releitura e reinvenção de
repertório de inspiração
popular: Sara Vidal,
Criatura e Anfiguri

Sara Vidal – Matriz
[2020, Sons Vadios]
É uma das maiores “maratonistas” da folk
nacional actual. Sara Vidal, que já foi a
voz da instituição galega Luar Na Lubre
(de 2005 a 2011), corre em simultâneo em
várias frentes. Desdobra-se em projectos
musicais como os Diabo a Sete, A Presença das Formigas, Companhia de Canto
Popular, Cantos da Quaresma e Espiral.
Dinamiza a editora, produtora e cooperativa cultural Sons Vadios. Selo através do
qual saiu, no ano transacto, o disco de estreia e homónimo do trio feminino Maria
Monda e sairão, durante este mês de Março, novos álbuns de Celina da Piedade
(“Ao Vivo na Casinha”) e de Luís Peixoto
(“Geodésia”). É igualmente um dos rostos
portugueses da mostra de culturas musicais ibero-americanas Exib Música, cujas
três últimas edições se realizaram em solo
nacional (Évora e Setúbal).
É através da Sons Vadios que foi editado
“Matriz”. O primeiro álbum a solo de Sara
Vidal que, para além de assinar 15 anos de
carreira artística desta nazarena, traça um
mapa da geografia musical portuguesa de
tradição oral cujas modas de Norte a Sul
do país e ilha (Madeira) realçam a condição feminina nas várias etapas da vida.
Sara Vidal acredita que a música tradicional tem um potencial enorme para ser
sucessivamente rearranjada, escutada no
dia-a-dia, na rádio, fora do contexto das
festas populares. Mais do que uma colecção de modas de alegria e tristeza no trabalho, de enamoramento, de parto, ou de
embalar rebentos, “Matriz” é um laboratório de criação de peças únicas ornamentadas como filigrana. Um labor que já tem
uma base solidamente sustentada na Presença das Formigas com Manuel Maio e
Rui “Caps” Ferreira.
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Anfiguri

São estes dois compositores e multi-instrumentistas os alquimistas de um
processo de criação em que a música de
tradição oral que conhecemos através
das recolhas em bruto de Michel Giacometti a Tiago Pereira (da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria) se transmuta
numa obra conceitual elegante, contemporânea e universalista, com uma riqueza harmónica invulgar. Há o etno-folk-jazz
levitante no piano, guitarra, percussões,
cavaquinho e baixo “fretless” de Rui Ferreira (oiçamos “Arvoredo”). Há a folk de
câmara e progressiva e multi-dinâmica,
com toques de génio (entre Kronos Quartet e Punch Brothers), no violino e bandolim de Manuel Maio (sobretudo em “Já
os Galos Cantam”). Há, ainda, a força das
percussões e das vozes das Maria Monda
que oferecem generosamente uma energia pungente a “Adelaidinha” e geminam
com alegria contagiante “Verde Gaio” a
“Lengalenga”.

Criatura – Bem
Bonda [2021, Edição
de Autor]
Quem já a viu no Ciclo Mundos ou no
FMM de Sines, sabe que a Criatura é
um dos colectivos mais aventureiros e
criativos da música nacional. Netos perdidos da Banda do Casaco, músicos, fotógrafos, cantadores, técnicos, produtores, videógrafos e, até mesmo padeiros,
constituem um “bando” que se expressa
em múltiplos domínios artísticos. Sempre com a generosa missão de testar os
limites da música de inspiração popular
e interventiva.
Há cinco atrás, o “bando” do serrano covilhanense Edgar Valente trouxe ao mun-

do o debutante “Aurora” que anunciava
“uma Criatura para amar em pedra dura”.
“Bem Bonda”, concebido em residência
artística na Serra da Estrela, exibe na capa
a fotografia de uma pedra de muitas cores
e sedimentos tirada nas Minas de São Domingos (perto de Serpa onde efectuaram
produziram e gravaram “Aurora”). As formas e a riqueza cromática deste mineral
foram replicadas em pão feito de farinha
de trigo, batata doce roxa, beterraba e curcuma.
Uma pedra e um pão. “Símbolos maiores da memória” e da “identidade de um
povo”. A Criatura criou assim a Pedra-Pão. Obra comestível que transforma a
pedra da capa do disco em pão, concebida no forno da padaria natural Peter Pão
para “saciar os mais famintos de mudança” e que pode ser adquirida na plataforma digital do bando (www.bembonda.pt).
“Bem Bonda”, o disco, é um manual
de força e resiliência que dá ênfase a esta
expressão beiroa que significa “Já chega”.
Uma banda sonora para os dias actuais
carregados de incerteza em que urge ba-

ter o pé. Urgência e explosão punk transformada em momentos de ópera trad-folk,
por vezes a fazer lembrar os saudosos
Fadomorse (de Hugo Correia), com tarotas e gaitas-de-foles demoníacas em fricção com funk e afrobeat (“A festa do Medo
Gaiteiro”), ambientes burlescos de jazz de
cabaret com cordofones rasgados de tunas
de faculdade (“Da Praxe”), momentos cinemáticos e introspectivos com guitarra
portuguesa e piano (“O Padeiro”). Uma
criatura bem vida e de muitas cores. Como
as do Camaleão. Nome do estúdio lisboeta
onde o “bando” ensaia.

Anfiguri – Anfiguri
[2020, Ocarina
Music]
Quem vá a um dicionário de língua portuguesa pesquisar pelo nome Anfiguri verificará de que se trata de uma figura de
DR

retórica de carácter burlesco ou paródico.
Anfiguri é um projecto musical e um disco
escrito propositadamente de forma ininteligível, de “sentido confuso ou obscuro”
capaz de ilustrar a conturbada actualidade de confinamento e de distanciamento
social.
Eduardo Paes Mamede, antigo membro
de um dos primeiros grandes laboratórios
de reinvenção do cancioneiro popular –
GAC (Grupo de Acção Cultural) – Vozes
na Luta – e director musical da formação
a capela feminina Cramol – criou um extravagante ensemble de electro-folk progressivo e de câmara que explora “o sentido
lúdico das palavras e as imagens contraditórias que provocam, desafiando a razão
e provocando a imaginação”, que confere
maior frescura e non sense às harmonias
vocais femininas tradicionais.
Para este projecto, Eduardo Paes Mamede convocou três jovens vozes (Mariana
Chaves, Maria João Augusto e Mariana
Sardinha), escreveu e solicitou a Carlos
Guerreiro (Gaiteiros de Lisboa e antigo
companheiro no GAC) e Amélia Muge textos carregados de anfigurismos, para além
de pegar e dar uma grande volta a duas
modas do cancioneiro popular (“Chora a
Videira” e Pico Pico”).
Em “40ena” (quarentena) escutamos em
tom solene “já se desconfinou o morcego/
uma alheira e toda a morcela/ abre a porta
e solta o patego/ vai pr’a sala e vê a novela”. O absurdo extremamente bem cantado prossegue com “já me fartam todas
as histórias/ da pinguça e até do baboso/ a
preguiça é obrigatória/ neste tempo que é
nebuloso”.
Um disco tão estranho quanto deslumbrante. Erudito e subversivo. Antigo e futurista. Hilariante e profundamente sério.
Completamente desavergonhado.

Luís Rei
Em “Bem Bonda”, a Criatura transformou pedra em pão

[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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teatro da Trindade entrevista
DALILA
CARMO

©Ricardo C. Santos

Dalila Carmo, mulher
e atriz de 46 anos.
Conhecida do grande
público, do pequeno e
grande ecrã, vai chegar
ao Teatro da Trindade,
pela primeira vez, em
permanência, com a
peça Noite de Estreia

O

espetáculo é inspirado no
filme “Noite de Estreia”
dos anos 70, que conta a
história de Myrtlen Gordon
(Gena Rowlands), uma
famosa atriz de meia idade,
que atravessa uma crise de
identidade, “está a envelhecer e tem
dificuldade em aceitar a idade; está a
perder o encanto em relação à profissão
para a qual viveu a vida toda, e de
repente, por causa de um conflito com
a autora do texto, geram-se conflitos,
dúvidas e hesitações”, como explicou
Dalila Carmo que vai interpretar a
personagem Myrtlen.
“Há cerca de um ano meio desafiei
o Martim Pedroso a encenar o filme,
agora peça de teatro Noite de Estreia. A
escolha recaiu sobre o Martim porque
eu gosto da forma como ele se atreve
a explorar novos caminhos sem ficar
excessivamente preso a um texto. É
um encenador livre. E porque temos,
os dois, uma comunhão de linguagem
muito construtiva e pró-ativa. Mas foi
apenas um desafio, não avançou. Até
ele me dizer que sim, era para ser”.
Avançaram no Teatro da Trindade, no
início de 2021. Um projeto que nasceu
antes da covid-19, mas que ganhou
corpo e voz durante a pandemia.
“É uma peça pensada pré-pandemia,
e agora, mais do que nunca, vai ter um
peso diferente e uma carga emocional
acrescida.” É tempo de repensar
como vive e se expõe o ser humano, e
como se vive o trabalho do ator; como
olhamos para o outro, como julgamos e
facilmente rotulamos.
“De certa forma estou a insurgirme contra uma certa uniformização,
contra aceitar os estereótipos, como o
de ficarmos jovens para a vida toda”,
problemática explorada durante a peça
e à qual a atriz pretende dar voz. Não
só como atriz mas como mulher. “Eu
quero ter a liberdade de envelhecer.
Li algures, que ‘não é que os homens
envelheçam melhor, aos homens é-lhes
permitido envelhecer’, às mulheres não
lhes é permitida essa liberdade.”
Dalila continua, “as mulheres
têm esse estigma, queremos ser
eternamente jovens, eternamente
bonitas, eternamente desejadas e
amadas, e esse amor e reconhecimento
está associado a um padrão beleza, e

esse padrão está cada vez mais distante
de um padrão que possa representar a
nossa área.”
Para a atriz as redes sociais estão
a promover caminhos de alcançar
uma carreira de atriz que não tem
fundamento. “As pessoas precisam de
formação, e acima de tudo as pessoas
precisam de ter urgência em falar. A
nossa profissão não é uma profissão
de lifestyle. É uma profissão política, de
intervenção social, de humanidade.”
Em Noite de Estreia, a profissão de
ator é colocada a nu. “É um paralelo
com os nossos conflitos em relação ao
público, aos colegas, ao texto, e aos
nossos medos, é um espelho da nossa
realidade.” E sobre a realidade do
público. O público é parte da peça, não
é só espectador, é personagem “existe o
deslumbramento do público, a rapariga
que vê na atriz onde ela quer chegar”.
Maria José Paschoal, João Reis, Luís
Lucas, são alguns dos atores que fazem
parte do enredo de uma peça que
cruza diferentes linguagens, não será
apenas teatro. É teatro. É cinema. É a
linguagem de quem conta uma história
onde não há certo nem errado, nem
maus, nem bons.
“A peça não é maniqueísta, não gosto
do bom e do mau, obviamente que
a TV criou esses estereótipos, e nós
temos essa tendência de encaminhar
o público para o que queremos que
ele veja, mas aqui isso não acontece,
porque é o ponto de vista de todos…
Não queremos ser moralistas,
queremos mostrar todas as realidades,
e o espectador tira as conclusões de
cada uma delas.”
Mas é certo que o espectador vai
conhecer uma verdade, o ator é tudo.
É sofredor, é mimado, caprichoso e
desequilibrado. O ator tem em si todas
as emoções do mundo. E o espectador,
em Noite de Estreia, terá nele, todas as
emoções do ator. Maria João Costa

Ficha Artística

“Eu quero ter
a liberdade
de envelhecer”

Adaptação e direção Martim Pedroso
Com Dalila Carmo, Heitor Lourenço,
João Araujo, João Reis, Margarida
Bakker, Maria José Paschoal, Marta
Félix e Sabri Lucas
Participação especial em vídeo Isabel
Zuaa, Madalena Brandão e Mauro
Hermínio
Cenografia Jean Guy Lecat
Figurinos e adereços João Telmo
Design de luz José Álvaro Correia
Música original e sonoplastia Carlos
Morgado
Maquilhagem e cabelos Carla Pinto
Realização e montagem vídeo Ruben
Vale
Fotografia Margarida Neves
Assistência de direção João Telmo
Produção executiva Ana Pinto
Coprodução Teatro da Trindade
Inatel, Nova Companhia e Teatro
Nacional São João

SALA CARMEN DOLORES
Estreia adiada
Informação disponível em
www.teatrotrindade.inatel.pt
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De regresso ao cinema em casa

A cultura é segura!

Uma mão de cheia de sugestões a pensar no desconfinamento e –
melhor! – no retorno à normalidade das nossas vidas

watch?v=GyRnuc4D9PY). Não esquecer
de activar as legendas.

Cinema
Salgueiro Maia - O Implicado, de Sérgio
Graciano | Portugal, 2021
Com: Tomás Alves, Filipa Areosa e
Catarina Wallenstein.
• Uma das estreias portuguesas mais
aguardadas desde o ano passado.
Baseado em dados biográficos do
celebrizado capitão Salgueiro Maia,
o rosto do heroísmo da madrugada
libertadora, “inteira e limpa”. Com
estreia agendada para 15 de Abril, i.e.,
se a situação epidemiológica o permitir,
evidentemente.

Internet
Capa do álbum “Relayer”, dos Yes

A Solista, telefilme de António
Figueirinhas | Portugal, 2012, 1h22
Com: São José Lapa, Filipe Crawford,
Isabel Figueira.
• Uma pianista de sucesso, traumatizada
pela morte do marido e filho num
acidente de automóvel, abandona a
carreira e refugia-se em casa, só e imersa
em recordações... Um retrato intimista
em tons melancólicos e amargos que
comove, mas sem cair na lamechice nem
banalidades. É um filmezinho a respirar
ternura. De entre os actores impõe-se
destacar a composição de excelência de
São José Lapa. Para (re)ver no RTPplay.
O Planeta Selvagem, de René Laloux |
França / Checoslováquia, 1973
Animação.
• Um clássico de culto de ficção científica
de animação (estreado em Portugal, em
1976) que é ainda hoje um exercício raro
e singular sobre civilização e barbárie:
num planeta distante os seres humanos
revoltamse contra
a opressão
do poder
alienígena.
Rodado
no famoso
estúdio Jiri
Trnka, em
Praga.
Para ver
em www.
youtube.com/

Lisboa, de Ray Milland | EUA, 1956, 1h30
Com: Ray Milland, Maureen O’Hara,
Claude Rains, Yvonne Furneaux,
Humberto Madeira, Anita Guerreiro.
• Trata-se de um filme datado, mediano,
tecnicamente irrepreensível, é certo,
mas que nada de novo veio acrescentar
ao subgénero “film noir”. Mas, de
qualquer forma, trata-se provavelmente
do primeiro filme norte-americano
rodado inteiramente em Lisboa
(Torre de Belém, Praça do Comércio,
Castelo de São Jorge e Mosteiro dos
Jerónimos) e nos arredores de Cascais
e Sintra que conta com a interpretação
secundária de Humberto Madeira
e Anita Guerreiro, na pele de uma
fadista de Alfama. Pode ser visto na
Internet numa cópia em alta resolução e
legendada. A ver em www.youtube.com/
watch?v=qfhXHrqMHQU&feature. Não
esquecer de activar legendas.

Televisão
O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei,
de Peter Jackson | Nova-Zelândia / EUA,
2003
Com: Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate
Blanchet.
• O último tomo da monumental saga
de J. R. Tolkien é
de todos o mais
colossal em talento
técnico e capacidade
criativa. Notável
é a ambientação e
impressionante é
o fôlego visual e
o vigor narrativo.
Especialmente para revivalistas e
amantes do cinema de espectacularidade.
A rever no canal Hollywood, 25 de
Março, às 12h05.

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

T

endo em conta as consecutivas renovações do estado de
emergência e o consequente encerramento de todos os
equipamentos culturais, Portugal teve dias cinzentos nos
primeiros meses do ano refletindo-se numa enorme quantidade
de concertos cancelados. Começamos
a vislumbrar novas calendarizações à
data da redação desta coluna, com a
salvaguarda de que todos os programas aqui apresentados podem sofrer
alterações, podendo haver lugar a cancelamentos.
Começamos já a 31 de março, damos
lugar a um concerto no feminino, com
Joana Guerra no comando. Após três
discos de originais em nome próprio,
várias incursões da cena experimental da capital e várias obras dedicadas
à dança, teatro e performances, Joana
Guerra junta à sua voz e violoncelo, um
violino e percussão. Numa colaboração
com Maria do Mar e Carlos Godinho,
nasce o trabalho Chão Vermelho – um
trabalho intenso pintado a ocre.
Alice Phoebe Lou regressa a Portugal
para nos apresentar o seu novo trabalho feito em plena pandemia nos dias
6 de abril, no Capitólio em Lisboa, e a
7 de abril, no Hard Club no Porto. Lou
merece toda a atenção. Cresceu em
Kommetjie, África do Sul, mas foi em
Berlim que a música ganhou espaço
e objetivo na sua vida. No seu ainda
curto percurso, tem já uma nomeação para a sua canção “She”, parte da
banda sonora do filme Bombshell: The
Hedy Lamarr Story que foi incluída na
lista de selecionados para indicação
aos Óscares pelo prémio da Academy
of Motion Picture Arts and Sciences de

Melhor Canção Original. Lou tem soul,
blues e jazz nas suas canções e uma voz
cativante e envolvente – um concerto
a não perder.
A 11 de abril a Orquestra Metropolitana dará o concerto “Ecos da Semana
Santa”, no Grande Auditório do Centro
Cultural de Belém. O programa conta com obras alusivas à época festiva
da Páscoa. O concerto começa com o
compositor Húngaro Péter Eötvös (n.
1944) e a sua obra Levitation, de 2007, é
tocada por dois clarinetes, um acordeão
e as cordas da orquestra. O programa
do concerto segue com Joseph Haydn
(1732-1829) com a obra As Sete Últimas
Palavras de Cristo, Op. 51, Hob. III: 50-56
(versão original de 1785) – obra baseada
na Paixão de Cristo.
Para terminar esta coluna não podia deixar de dar destaque à mítica
banda Yes que também a 11 de abril estarão no Campo Pequeno em Lisboa a
apresentar o icónico álbum de estúdio
“Relayer ” de 1974 na sua totalidade,
ainda a acrescentar outros clássicos da
banda. Os Yes são uma banda de rock
progressivo sobejamente conhecida e
acarinhada dentro do género. O objetivo desta coluna continua a ser informar os leitores de uma calendarização
criteriosa numa geografia alargada por
forma a proporcionar um leque estilístico repleto de qualidade e diversidade
na área da música. Com isso conto com
os leitores para que nestes tempos particularmente difíceis para o setor cultural, para as artes e para a música em
particular, participem na dinamização
do setor e dos seus intervenientes –
pois só assim poderemos retomar em
pleno a nossa tímida nova realidade.

Susana Cruz
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Os contos do zambujal

O FUGITIVO

H

á palavras que nunca se tinham
adequado à personalidade e ao
modo de vida de Gil Sebastião
Marila: medo, temor, susto, pavor, e outros do mesmo desagradável sentido. Eis, porém,
que surge a execrável pandemia
ameaçando tudo e todos. Gil Sebastião entrou em pânico. Ao procedimento normal
de seguir as recomendações das entidades
sanitárias, duplicando as máscaras (duas,
sobrepostas), juntou-lhe a sensação de
que era impiedosamente visado pelo vírus. Ildebranda, sua mulher, bem procurava animá-lo mas ela própria não tinha
uma conduta exemplar, pois, de quando
em quando, participava em ajuntamentos, festivos ou de mágoas, e raro se lembrava de lavar as mãos.
Ele resguardava-se no quarto e esfregava-se em gel antes e depois das surtidas à
casa de banho. Comia pouco e assustado
pela inevitabilidade de destapar a boca.
Um dia, desesperado, resolveu: vou sair
daqui. Mas para onde? Existiria um sítio
tranquilo e inalcançável para o maldito
vírus? Pensando, pensando, lembrou-se
de que o seu grande amigo Tomé Fervoso
era dono de uma pequena casa isolada no
alto de serras. Longe do mundo, dissera
ele num dia em que ali levara, de visita,
Gil Sebastião. E, na realidade, desse lugar,
longínquo de tudo, não se avistava gente nem se escutavam outros sons que não
fossem do vento ou da chuva. Telefonou,
combinaram – “a chave está no parapei-

Mário
Zambujal
to da janela”, instruiu Tomé – e, sem uma
palavra a Ildebranda, meteu-se no carro e
seguiu para a serra. Enfim, só. Respirou
de alívio e, sentado num banco de madeira antigo, olhou os montes em volta. Ninguém. Transportara alimentos suficientes
para isolamento longo e mantinha o telemóvel desligado para melhor se sentir
inalcançável.
Entretanto, de volta a casa, Ildebranda
estranhou a falta do marido. Saiu? Vá lá,
seria sinal de se sentir mais encorajado
para circular na cidade. Decidiu telefonar
e estranhou que o telemóvel dele estivesse
desligado. Chegou a noite, passou a noite sem novas nem mensagens do dilecto
esposo. Já um pouco assustada, telefonou
para os familiares que ele pudesse ter visitado. Negativo. E outro dia e outra noite
passaram sem Gil Sebastião dar notícias.
Ainda teve um fugidio e mau pensamento, poderia ele ter-se raspado com outra
mulher? Afastou a ideia, nunca ele cometeria tal desacato, só o movia a preocupação com a covid. Foi à Polícia participar
o desaparecimento. Entregou fotografias
de Gil Sebastião, informou a matrícula do
carro e suplicou que o descobrissem depressa.

E

nquanto Ildebranda assim labutava,
Gil Sebastião vivia na paz do retiro
serrano. A calma perfeita. Ninguém
por perto ou mesmo visível ao longe, e
tinha aprendido que o malvado vírus só

Ele resguardava-se no quarto e
esfregava-se em
gel antes e depois
das surtidas à casa
de banho. Comia
pouco e assustado
pela inevitabilidade
de destapar a boca

se transmite de pessoa para pessoa. Podia
então ouvir música numa telefonia com
que Tomé Fervoso animava a pequena
casa, e ler, também ali encontrava uma pilha de livros. Finalmente, sem medos.
A Polícia não tardou a procurar o desaparecido. Vigilâncias nas estradas não
produziram novidades. Mas havia o telemóvel de Gil Sebastião. Apesar de desligado, dava às modernas máquinas de
pesquisa informação do local onde se
encontrava. E foi assim que três polícias
viajaram ao encontro do telemóvel e com
eles seguiu Ildebranda, ansiosa por ver
o marido e dele ouvir explicações. A este
quarteto juntou-se Tomé Fervoso, entretanto informado do problema e pronto a
indicar o caminho.
Gil Sebastião assustou-se ao ouvir um
motor e os sons de um automóvel a travar
pertinho do seu paraíso. Veio à porta, Ildebranda soltou um suspiro e correu para
abraços. Confuso, amedrontado, indefeso,
olhou a mulher, o amigo Tomé, os polícias.
– Tonto – acusou Ildebranda. – Desapareces assim e isolas-te neste fim do mundo, longe dos meus cuidados. – Deu uma
volta pela casita e prosseguiu: – Mas tenho
de te dar razão. Isto aqui é um descanso. E
digo-te mais: vou ficar cá, de quarentena,
pois fiz o teste e acusou positivo.
Gil ia reagir mas emudeceu quando
Tomé Fervoso disse:
– Boa ideia, Ildebranda. Eu também
apanhei o maldito vírus e este é o sítio
ideal para me refugiar. Ficamos os três.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HORIZONTAIS: 1-Como estão divididos
os cursos universitários (pl). 2-Nome
de letra; Pedra que é um sulfato de
alumina e potassa; O mais extenso
dos rios inteiramente suíços. 3-Conto;
Semideusa. 4-Frenesi. 5-Alcançámos;
Letra do alfabeto grego. 6-Fora!
(inv.); Plural de vogal; Eternidade.
7-Nota musical; Arrojo. 8-Delito;
Coisa. 9-Nome feminino; Banal.
10-Defeituoso; Destrua. 11-Odorífica.

4

VERTICAIS: 1-Estampilha; Amerício (s.q.);
Mês. 2-Adjectivo que caracteriza a
coisa, movida ou com intervenção
da electricidade. 3-Aldrabar; Curso.
4-Fragmentaram. 5-Amoroso; Brota.
6-Túlio (s.q.); Refractário; Tecnécio
(s.q.) (inv.). 7-Chorudo; Aconteceu.
8-Ocorrias; Acertou. 9-Apelido do
pseudónimo da escritora francesa,
que foi amiga dos compositores Litz
e Chopin; Inconveniente. 10-Verifica;
Irmão do pai ou da mãe. 11-Data;
bordas.

5
6
7
8
9

11

Soluções:
1-SEMESTRES; E. 2-ELE; UME; AAR. 3-LENDA; NINFA. 4-ACTIVIDADE.
5-TIVEMOS; RO. 6-ARRI; US; CÉU. 7-MI; DENODO; R. 8-CRIME; ENTE.
9-LAURA; FÚTIL. 10-U; MANCO; ROA. 11-AROMÁTICA; S.

10

ACADEMIA
DE FORMAÇÃO
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