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FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

Turismo e Desenvolvimento
Sustentável – um desafio

S
ilustração

Rita ravasco

ou natural de Mourão, Alentejo,
27 de fevereiro de 1989, vivo e
trabalho em Lisboa.
O meu trabalho é de tal modo
variado que não me consigo
apresentar só na ilustração ou
só na pintura, não é possível
definir-me num único caminho das
artes visuais. Tudo surge de vontades e
conceitos que absorvo.
Considero-me uma artista visual,
alguém que cria, que transforma...
No meu percurso artístico, passo pela
ilustração, pintura, arte urbana, vídeo,
stop motion, desenho e escultura. As artes
visuais oferecem-nos tantas possibilidades
que é difícil adotar apenas uma. O
principal foco é a transformação da ideia
em material visual, transformar suportes
em ideias que levem o espectador a
refletir.
Atualmente o transporte visual a ser
estudado é o uso da cor aplicada em
diferentes suportes que nos convidam
a mergulhar em universos surrealistas
repletos de cores vibrantes, na maioria
das vezes acompanham temas da
sociedade contemporânea e natureza.

A

Agenda 2030 da ONU alargou o conceito tradicional de sustentabilidade, e o desafio que ele coloca à Humanidade. A sustentabilidade não é vista apenas no seu desafio de juntar aos objetivos de
crescimento económico e de progresso social a restrição da pegada
ecológica, de forma a que ambos não contribuam para destruir o
nosso Planeta, deixando uma herança pesada para as gerações futuras. À sustentabilidade coloca-se também objetivos de solidariedade e convivências sociais, de forma a que sejamos capazes de distribuir mais
equitativamente os resultados do progresso, de forma inclusiva e aceitando o
outro nas suas diferenças culturais. Cada vez se vive em maiores metrópoles,
poluentes e compostas de milhões de pessoas das mais variadas origens culturais.
O Turismo surgiu como uma realidade económica com força que tem, no
Mundo, sobretudo após meados do século XX. Precisou que houvessem progressos tecnológicos que reduzissem os custos de transportes. Necessitou de
alterações políticas que facilitassem a mobilidade de pessoas interpaíses. Implicou que aqueles cujos rendimentos derivam do trabalho tivessem férias,
horários de trabalho e salários compatíveis. Necessitou de sistemas sociais que
permitissem à sociedade envelhecer, com rendimento, tempo e saúde para
viajar pelo mundo.
O turismo, contudo, ao lazer, adicionou também efeitos negativos. As viagens, de avião sobretudo, muito poluentes. Se massificado quebrou, por vezes,
os equilíbrios da Natureza e das Culturas. Se assente no luxo que explora as
condições sociais baixas de destino, torna mais evidente a desigualdade social e pode criar reações locais adversas. Simultaneamente, uma nova geração,
mais aberta às diversidades culturais, às experiências únicas e à sensibilidade
pelo ambiente, passou a abrir caminhos e mercados novos, transformando a
sustentabilidade não apenas num imperativo ético intergeracional, mas também num valor acrescentado, pois dispostos a pagar preços mais elevados pelo
serviço e gerando novas procuras de experiências únicas e diferenciadas.
O turismo social, ligado aos movimentos sociais progressistas e trabalhistas,
dos finais do século XIX e da primeira metade do século XX, que, pela redução
do tempo de trabalho, criaram organizações de lazer para os ativos trabalhadores, alargaram mais recentemente a sua intervenção militante para a defesa
das culturas locais e do ambiente, contra as explorações capitalistas destituídas
desse respeito. A agenda do Turismo Sustentável entronca nas suas raízes, história e motivação no Turismo Social. A Inatel encontra nesta agenda também
uma das suas missões e das suas causas históricas.
Este Tempo Livre é dedicado a este assunto. Esperemos que encontre na sua
leitura interesse e satisfação.
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Felipe Cambraia/Abegoaria

reportagem

Manuel Bio

Ricardo Santos

AS VINHAS DA VIDA

A mensagem “Muda de vida se há vida em ti a latejar”, da canção de António
Variações, leva-nos ao encontro de três pessoas que acreditaram na mudança
das suas vidas, entre a terra, a vinha e o céu do Alentejo

A

pesar dos ventos da Internet
nem sempre favoráveis para
uma boa navegação, abrimos
as janelas ao Zoom. O nosso
primeiro entrevistado chega visivelmente incomodado pelo ligeiro atraso. Teve uma prova de
vinhos mais demorada. Compreendemos.
Há quem viva a mil à hora, com centenas de
compromissos profissionais na agenda. É o
caso do administrador do grupo Abegoaria.
Manuel Bio, nascido em Moura, cresceu
ligado à terra e ao vinho. Saiu da região
para estudar em Lisboa, fazendo a sua carreira noutras áreas. Com voz enérgica revela: “Mas, sempre com esta ligação à vinha.”
Em 2007, após a morte do pai, decidiu tratar da agricultura familiar. Embora vivendo
em Lisboa, com uma atividade profissional
intensa no grupo Pestana. O destino brota da terra. A vida muda. Recorda o dia,
sábado, em que foi à assembleia da Granja Amareleja… “Quando dei por mim, já
estava numa lista como presidente para a
direção da cooperativa.” Sorri e assume: “É
esta minha mania de empreendedor, nunca consigo estar parado.”
Curiosamente, um dos significados de
empreendedor, é ‘amigo de ganhar a vida’.
Faz sentido para si? “Claramente. Esse espírito acabou por me fazer mudar, e ter
uma vida completamente diferente. O
projeto Abegoaria é o resultado de querer
viver a vida duma forma muito intensa. Às
vezes perguntam-me se o meu empreendedorismo é ambição. Para mim, tudo tem
a ver com desafios, vontade de criar, de

fazer as coisas acontecer.” Deixou-se levar
pela vida, a caminho de Moura durante os
fins de semana, dedicados à recuperação
da cooperativa. Em 2011 saiu definitivamente do Pestana. Considera que a partir
daí “tudo começa a acontecer”. Cumpriu
os objetivos restituindo a importância
social e económica da Granja. Depois, o
grupo abrangeu mais regiões vitivinícolas do país, e também apostou no azeite.
Hoje, Abegoaria fornece supermercados,
garrafeiras nacionais e internacionais.

“Um pouco mais longe”
Na Herdade Abegoaria dos Frades, que dá
nome ao grupo, prevê implantar “um dos
melhores projetos enoturísticos”, no Alqueva. Um homem arrojado define-se por ter
sempre novos planos? “Quando temos sucesso nos projetos, aparecem sempre mais.”
Em julho, no Concurso Mundial de Bruxelas, uma das maiores referências nas
competições internacionais de vinhos, o
Abegoaria recebeu uma medalha de ouro
pelo vinho Abelharuco colheita selecionada tinto 2019, e sete medalhas de prata
para outros vinhos. Comenta: “Contamos
com uma equipa de enologia que tem feito
um excelente trabalho. Mas, tudo começa
na vinha. A diversidade e o trabalho dos
pequenos agricultores têm dado os seus
frutos. Estes prémios são importantes para
a projeção de Portugal no mercado internacional. Queremos levar o vinho português
um pouco mais longe.” O que valoriza na
sua existência? “Construir. O serviço aos
outros faz parte da minha forma de estar

e de atuar. Este grupo tem construído tudo
em parceria, procurando o melhor que se
faz no país, para daí tirarmos os melhores
vinhos. É importante que ganhem medalhas, mas que beneficiem todos. Se tenho
um traço que me marca é a preocupação
pelo bem-estar da comunidade. O interior
do país tem sido muito esquecido, ao longo
de décadas. E querer contrariar isso, está
muito presente no meu dia a dia.”
Desde 2017, Manuel Bio é também presidente do conselho de administração da
Herdade da Contenda. O último troço de
fronteira definido entre Portugal e Espanha. Uma contenda que durou até 1892.
Depois foi assinado um acordo de definição de fronteira. A herdade, propriedade
municipal de Moura, desde 2012, obteve o
Prémio Nacional de Paisagem de 2020. Salienta: “É a mais extensa mancha florestal a
sul do Tejo, onde existe a maior colónia de
veados em liberdade. E também estamos a
fazer um trabalho relacionado com o lince
ibérico.” A Herdade da Contenda tem visitas programadas a partir de setembro.

“Adega do Mestre Daniel”
Ricardo Santos encontrava-se de férias
quando veio à nossa janela. As novas tecnologias permitem uma comunicação quase permanente. Sorrindo, diz: “Acabamos
por levar o trabalho sempre connosco.”
Enólogo de profissão, nascido em Vila
Alva, aldeia do concelho de Cuba, começou por fazer vinhos de talha com o pai.
Estudava engenharia alimentar, em Beja,
quando foi desafiado para um estágio na

Herdade Grande. Tinha 21 anos. No ano
seguinte, foi convidado pelo proprietário
da herdade, onde trabalhou cerca de seis
anos. Recorda: “Foi uma experiência onde
profissionalmente evoluí muito. Mas, era
jovem. Queria dar um salto mais além e
conhecer outras realidades. Fiz uma campanha de vindima na Califórnia. Seguiu-se outra aventura na Nova Zelândia.” No
regresso, concluiu uma pós-graduação de
Enologia, na universidade de Évora. Foram
surgindo vários projetos.
No seu grupo de amigos de infância,
dois irmãos, Daniel e Alda Parreira, herdaram uma adega centenária. A ideia de fazer
vinho de talha, como sempre se fez em Vila
Alva, começou a germinar. A adega foi recuperada. No final de 2017, avançaram com
a empresa, juntando-se ainda, Samuel Pernicha, responsável pela imagem. Os quatro
amigos criaram a Adega XXVI Talhas. A escolha deste nome… “Tem uma explicação
muito simples. A numeração romana, porque este processo de vinificação foi trazido
pelos romanos há mais de 2000 anos. O
número vinte e seis corresponde ao total
das talhas existentes na adega. Entre nós,
também lhe chamamos Adega do Mestre Daniel, avô dos atuais proprietários.”
Este ano, receberam o Prémio de Singularidade, da revista Grandes Escolhas,
atribuído anualmente às empresas que
apresentam produtos diferenciados. Clarifica: “No nosso caso, foi por voltarmos
aos vinhos tradicionais de talha. Tentamos
defender essa diversidade, utilizando exclusivamente castas típicas alentejanas.
O terroir de Vila Alva é muito distinto do
restante Alentejo. Temos vinhas situadas a
trezentos metros de altitude. São pequenas
vinhas de agricultura familiar. Entre Vila
Alva e Alvito o solo é mais xistoso. Entre
Vila Alva e Vidigueira a zona é mais granítica. Conseguimos separar diferentes parcelas de vinha em cada uma das talhas, assim
o produto final é totalmente diferente.”
Quando fala em terroir, palavra francesa,
que em tradução literal, significa ‘solo’, na
enologia é muito mais do que isso… “Sim,
para nós, o terroir abraça o tipo de solo, o
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XXVI Talhas

Bárbara Monteiro

clima, a cultura, tudo aquilo que pode influenciar a videira até ao produto final. É
um conceito muito amplo.”
Os vinhos são vendidos de norte a sul do
país, em garrafeiras e alguns restaurantes,
onde explicam o vinho de talha e fazem
harmonização com o prato. Exportam para
Espanha, França, Bélgica, Finlândia, Canadá, Taiwan e Japão, onde vendem um vinho rosé para acompanhar sashimi. Neste
momento do que sente mais falta? “Gostamos muito do convívio à volta da talha. Assim que possível queremos abrir a Adega
e receber os amigos. Ao sábado, fazemos
provas de vinhos e um prato típico para
o almoço, sob reserva. Depois visitamos a
aldeia. Quem fica mais tempo, pode fazer
provas nas restantes quatro adegas. Porque
não queremos vender apenas o nosso produto, gostamos de promover os vinhos de
talha de Vila Alva.” A vindima realiza-se
em setembro, a uva fica dentro das talhas
até ao dia de São Martinho. Nessa altura
começam as provas. Por vezes, fazem a
típica abertura da talha com furador manual. A melhor altura para provar o vinho,
diretamente das talhas, é entre novembro
e fevereiro.

A “mainova”
Bárbara Monteiro fez um intervalo matinal
para chegar à nossa janela. A filha, de três
meses, que já lhe retirou o estatuto de mais
nova da família, manifestava-se por instantes, durante a entrevista.
A Herdade da Fonte Santa, em Arraiolos,
pertence à família há cerca de uma década. Os pais, naturais de Fátima, gostavam
da terra e da vinha, a paixão pelo Alentejo
veio depois. Abraçou o projeto da família aos 28 anos. O que significou dar este
passo? “Foi uma decisão demorada, mas
fazia sentido dar seguimento a um sonho
dos meus pais. Depois tornou-se também
o meu próprio sonho. Além de construir
um projeto, estamos a criar valor. Estamos
a trazer emprego, numa região do interior
que infelizmente está a ficar cada vez mais
desertificada.”
A expressão alentejana “mainova”, por

ser a mais nova de três irmãs, foi o nome
escolhido para a marca. Conta: “Há já uns
anos que reclamava de ser a mais nova, e
por piada acabou por ser esta a nossa escolha.”
De que modo a Mainova conjuga os conceitos saudável e sustentável com a produção de vinho e azeite virgem? “O nosso
projeto começou primeiro por plantarmos
a vinha e o olival. Só lançámos a marca no
mercado depois de termos um produto de
qualidade. Trabalhamos e tentamos criar
ao máximo uma economia circular dentro
da propriedade. Fazemos parte do Plano
de Produção Integrada, que em termos
de produção é bastante sustentável. Neste
momento já temos uma parte da vinha em
biológico, e toda a vinha está em transformação para biológico, e ainda uma parte
do olival, automaticamente tudo tem a ver
com a parte mais saudável.”
Entraram no mercado em plena pandemia. Vendem nos Estados Unidos, Alemanha, Luxemburgo, República Checa. Em
território nacional fornecem garrafeiras
e alguns restaurantes. Na Adega, a partir
de setembro, têm provas de azeite e dos
vinhos Mainova, Milmat, que significa mil
matérias, e Moinante. Porquê este nome?
“Moinante, que significa uma pessoa boémia, também é o nome do cão que temos
connosco. Era da minha avó, ladrava de
noite e dormia de dia, então chamou-lhe
moinante. Achámos que para um vinho
mais irreverente fazia todo o sentido.”
Além das provas de vinho também é possível acompanhar uma vindima noturna,
da meia-noite às oito horas da manhã.
Esclarece: “Assim, a uva vai sempre fresca até à adega. Agora as pessoas que vindimam já agradecem este horário.” Considera-se uma pessoa com sorte? “Acho que
sou uma sortuda, pelas pessoas que tenho
à minha volta. Acreditam no projeto, e
isso é muito importante. Muita sorte pela
família que tenho, dos valores que me foram transmitidos, e que agora posso transmitir à minha filha. Também são valores
que passamos para a empresa, queremos
trabalhar com transparência em tudo o

que fazemos.” O mistério da planície alentejana descobre-se olhando para o céu estrelado? “Trabalhava em Lisboa e não via
o céu. Quando comecei a estar no Alentejo, o que mais me deslumbrava era o céu
estrelado. Na minha primeira vindima
andei a pé pela vinha fora, para observar
o céu. É maravilhoso.” Um lema de vida?
“Viver o dia, aproveitar cada momento e
fazer o melhor possível.”

Mesa para três
Para os nossos convidados, um menu diferente. Como entrada, servimos citações de
três escritores portugueses, que tendo em
comum raízes alentejanas, pertencem aos
leitores e ao mundo.
Para Manuel Bio, escolhemos um fragmento de uma entrevista a José Saramago:
«A vida, que parece uma linha recta, não o
é. Construímos a nossa vida só nuns cinco por cento, o resto é feito pelos outros,
porque vivemos com os outros e às vezes
contra os outros. Mas essa pequena percentagem, esses cinco por cento, é o resultado da sinceridade consigo mesmo»
(La Vanguardia, 1997). Encantado, diz: “Escolheu perfeitamente. Um escritor considerado difícil, mas quando lemos os seus
livros, com muita concentração, tentamos
perceber muitas das coisas que estão por
trás daquela escrita. Nós somos, claramente, um produto que é feito no coletivo. Há
algumas escolhas nossas que são próprias,
mas se calhar são mesmo esses ‘cinco por
cento’. O destino é influenciado todos os
dias pelas vivências, com as pessoas que
vamos conhecendo, que nos vão impactando na forma de ser e de estar.” O menu
completa-se com o vinho Abelharuco, e
Os Bichos, de Miguel Torga. Explica a escolha: “O Abelharuco, pela ave linda que é,
mas com o ‘pecado’ de comer abelhas (independentemente de serem as más ou as
boas que produzem o nosso mel), daria o
décimo quinto conto e uma analogia a muitos comportamentos humanos.” E o prato?
“Bochechas de porco preto com vinho tinto, sem dúvida.”
A entrada de Ricardo Santos é um ex-

certo de José Luís Peixoto: «São as incertezas que esbatem os contornos, que diluem
as cores. Precisamos das incertezas para
não sermos geométricos e insuportáveis»
(Abraço). Sorrindo, concorda: “Sim, muitas
vezes não temos a certeza do que está certo. Precisamos de estar abertos à evolução,
à mudança.” Escolhe um vinho branco
Mestre Daniel–Talha X, porque harmoniza a leitura de Arte da Guerra, de Sun Tzu,
para uma reflexão filosófica. O prato? “Bacalhau à lagareiro combina lindamente
com este vinho.”
Bárbara Monteiro, por seu turno, recebe
palavras de Possidónio Cachapa: «Aqueles
que afirmam existir mais coisas no céu que
na terra, têm razão e não têm, por serem
ambos a mesma coisa, embora em planos
inversos» (Viagem ao Coração dos Pássaros).
Declara: “Identifico-me muito. Para mim,
é muito importante estarmos aqui com os
pés na terra. Mas, mas ao mesmo tempo,
ter o acompanhamento dos antepassados.
As minhas avós foram uma grande força
para este projeto, pelo que conseguiram
transmitir… É uma ligação que torna este
projeto possível.” Beberia um copo de Mainova branco, porque é “versátil, leve e bom
para relaxar”, com peixe grelhado, mas
neste período de maternidade não é possível. O livro? Dias Felizes, Noites Tranquilas,
de Constança Cordeiro Ferreira.
Hoje cientistas preparam a Inteligência
Artificial para imaginar coisas que não foram vistas antes. Ainda estamos em vantagem. Conseguimos que diversas sensações,
vividas, sonhadas, sentidas, subam os degraus da nossa imaginação. Neste almoço
com três convivas, imaginámos tudo. Também as provas de vinhos. O som da rolha a
saltar da garrafa. O líquido a escorrer pelo
interior do copo. Visão, olfato e palato a encarregarem-se do resto. Quando os taninos
do vinho se entrelaçaram nos pensamentos, pareceu-nos inevitável que a memória
nos servisse a entrada de uma Ode de Ricardo Reis: «Sábio é o que se contenta com
o espectáculo do mundo, / E ao beber nem
recorda / Que já bebeu na vida, / Para quem
tudo é novo.» Teresa Joel
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Entrevista Inês Jardim Sequeira

“A inovação social vai
ser muito importante”
A Casa do Impacto existe desde 2018 e já investiu mais de um milhão e meio de euros em Inovação
Social. Com mais de 200 pessoas envolvidas, desde equipas de trabalho a empreendedores,
soma mais de 200 projetos criados a partir dos diferentes incentivos e mecanismos criados pela
Casa do Impacto. É com orgulho que afirmam que todos os negócios nascidos e criados na Casa do
Impacto crescem de forma independente

I

nês Jardim Sequeira, diretora da
Casa do Impacto, diz que “estes
empreendedores já estão despertos
para as causas sociais, queremos
que eles percebam e que tenham a
mesma sensibilidade para as causas
ambientais, a causa de todas as causas.
Vai ser a causa mãe.”
Porque é que a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa sente
necessidade de criar a Casa do Impacto?
E quando é que surge a ideia?
Existe um departamento de
empreendedorismo e de economia
social há aproximadamente 12 anos na
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML) e fui convidada para ir para esse
departamento há três anos. Pediramme para criar uma estratégia para
desenvolver o empreendedorismo social
e daí surgiu a Casa do Impacto.
O que eu sentia era que o
empreendedorismo social era tratado à
margem daquilo que era o ecossistema
do empreendedorismo e sentia que
havia algum preconceito em relação
ao empreendedor social no sentido de
acharem que eles, os empreendedores
sociais, eram voluntários, pessoas
ligadas às causas sociais, mas não eram
verdadeiros empreendedores. Foi esse
sentimento que me fez aproximar cada
vez mais dos objetivos que queríamos
para a Casa do Impacto; por outro lado,
por ser um ecossistema muito reduzido
em que as entidades que estavam a
apostar nesta área eram muito poucas
o que fazia com que os projetos fossem
sempre os mesmos: mesmos prémios,
mesmos concursos, mesmos projetos.
Universo muito pequeno e pouco
renovado.
A Casa do Impacto vem contrariar esse
preconceito? É a casa desses mesmos
empreendedores?
Uma coisa que muitas vezes se faz e que
na minha perspetiva é muito errada,
mesmo com políticas públicas, é que
se decide políticas sem se falar com os
“stakeholders”, com os beneficiários, e eu
quis contrariar isso. E de tudo o que eu
ouvi fiquei com a ideia clara de que de
facto há falta de um espaço que agregue
todos estes “players” e um espaço que
criasse as condições para que qualquer
empreendedor quisesse resolver algum

problema social, encontrasse nesse
espaço todas as ferramentas necessárias
para criar esse projeto. Começámos
pela incubação, depois capacitação e
aceleração, depois criámos um fundo e
depois começámos a encontrar metas de
avaliação de impacto destes projetos.
Como é que se avalia o impacto que os
projetos têm no terreno? Que métricas é
que usam?
Esta ideia de avaliação de impacto
começou muito nas universidades. O que
acontece é que há muito preciosismo,
vai-se muito além daquilo que na minha
perspetiva dever-se-ia ir. Porque quem
está no terreno e em projetos como as
“start-ups” são normalmente três ou
quatro pessoas e não têm, por norma,
tempo para estar a avaliar de uma
forma muito complexa o seu impacto.
Ou seja, o que eu acho é que há uma
tendência para ser demasiado exigente
na avaliação de impacto e acho que há
pouca simplificação e pouco realismo.
Para a medição de impacto realmente
acontecer temos que ter métricas e
fórmulas que quem as vai usar realmente
o saiba fazer, e isso não existe. Começam
a surgir metodologias que são mais
simples, mas ainda não são uniformes, é
ainda necessário criar métricas comuns a
todos, e que todos as entendam. Qual o
interesse e funcionalidade de ter métricas
de avaliação se depois quem tem que as
fazer não sabe como as executar? Temos
que ser mais realistas.
Essa simplificação pode atrair novos
empreendedores.
Sim, até porque passa a ser um processo
de autoconhecimento, percebem o que
pode estar menos bem feito, o que tem
que ser alterado e se for algo altamente
exigente vão protelando, já para não
falar do facto de muitos não terem
orçamento disponível para contratar
uma consultora. É preciso conseguir o
equilíbrio que ainda não foi alcançado.
E a Casa do Impacto está a conseguir
encontrar esse equilíbrio?
Estamos na parte do “Fundo +Plus”,
estamos a fazer muita avaliação
de impacto porque o nosso fundo
comunitário, o nosso apoio é por
objetivos. Temos métricas que avaliamos
constantemente e só depois da avaliação,
e os resultados da mesma, é que

decidimos se continuamos a financiar,
e sim, será sempre por tranches, por
objetivos cumpridos. Neste processo, que
já temos vindo a fazer, percebemos que
temos que tornar estas métricas realistas
e fazíveis, porque se não o são não fazem
sentido. Muitas vezes quem está na teoria
não tem esta perceção.
Como é que funciona na prática? Como
é que o empreendedor tem acesso aos
fundos?
O nosso modelo de negociação passa
pela transparência. Começamos
por lançar uma “call” (abertura de
inscrições), temos um programa de
aceleração, de investimento, para todos,
em que todos se podem candidatar.
Nessa candidatura há um regulamento,
e se esse regulamento for respeitado
a candidatura é aceite. Depois há um
júri constituído por várias entidades
que escolhe as melhores. Este processo
é transversal, quer ao projeto “Rise”
(que começa com o “bootcamp”),
quer ao projeto “Santacasachallenge”,
desafio ligado aos ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da
agenda 2030), este ano ligado às causas
ambientais.
Porquê o tema das causas e das

“O nosso modelo de
negociação passa
pela transparência.
Começamos por
lançar uma ‘call’
(abertura de
inscrições), temos
um programa de
aceleração, de
investimento, em
que todos se podem
candidatar”

responsabilidades ambientais?
As alterações climáticas agravaram, e
muito, as desigualdades sociais. E é de
causas, e pelas causas que trabalham os
empreendedores sociais, é isso que os
distingue do outro empreendedor, e essas
causas são causas sociais, quer resolver
um problema social, ambiental. E como,
naturalmente, estes empreendedores já
estão despertos para as causas sociais,
queremos que eles percebam e que
tenham a mesma sensibilidade para as
causas ambientais, a causa de todas as
causas. Vai ser a causa mãe. E acredito
que eles o vão fazer porque normalmente
abraçam causas que lhes são próximas,
e isso acontece com o ambiente, porque
sabem que serão os primeiros a ser
prejudicados.
Vocês afirmam, “Queremos tornarnos numa referência no cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas”.
Porquê os ODS como bandeira da Casa
do Impacto?
A Agenda 2030, os ODS foram
muito bem pensados em termos
de comunicação, em termos de
tornar percetível o que está em
causa, e perceber-se que eles estão
interligados entre si e reforça que os
problemas sociais não podem ser vistos
separadamente. Tudo é holístico. Os ODS
conseguem refletir quais são os grandes
desafios sociais e ambientais da década
de uma forma muito simples. E eu acho
que um dos grandes desafios do nosso
tempo passa muito pela comunicação.
Nós somos muito formatados a trabalhar
em caixinhas: caixinha da saúde, da
educação, quando na verdade o grande
mérito de se pensar de uma forma
inovadora não é ter “eurekas” todos os
dias, é ter uma visão holística sobre os
problemas e sobre as soluções, e os OSD
fazem isso muito bem. Outro aspeto
interessante da Agenda está presente
nos objetivos 16 e 17 sobre as instituições
e organizações fortes e das parcerias,
mostram que não podemos esperar que
as Santas Casas resolvam os problemas
sociais todos porque não têm capacidade
para isso, nós precisamos das empresas,
precisamos do Estado e precisamos de
cada um de nós que as soluções para os
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problemas da década sejam possíveis,
fazíveis.
A Inês acredita que o Estado,
os decisores políticos já estão,
verdadeiramente, conscientes das
questões sociais?
Quem faz e quem pensa inovação
tem que ter sempre um olhar muito
crítico sobre as coisas, não é uma crítica
destrutiva, mas é o olhar de que mesmo
que as coisas até estejam bem feitas são
sempre possíveis de serem melhoradas e
qualquer problema e qualquer resolução
é algo em movimento, nunca há soluções
fechadas nem problemas resolvidos
fechados. Sobre os políticos, sim, alguns
já têm uma perspetiva mais holística,

mas acho que ainda há um paradigma e
uma cultura pouco desenvolvida dessa
visão holística de cooperação e parcerias
para resolver problemas sociais, por isso
é que acredito muito nas novas gerações.
Os mais novos enchem-me de fé, por
ser uma geração que já viajou muito
cedo, estudaram fora, e isso faz com que
tenham uma perspetiva e uma cultura
diferente e que vão levar, estão a levar,
para as organizações e empresas.
Então a mudança de paradigma passa
obrigatoriamente pela educação.
Passa pela educação, mas é mais do
que isso. O viajar e terem acesso a
outras culturas faz com que esta nova
geração tenha aquilo a que chamamos

de pensar global e se pensarmos
global, deixamos de olhar para o nosso
país como algo isolado, e isto muda o
paradigma completamente. Esse mesmo
olhar passa para dentro da instituição,
não é só o departamento das obras, o
departamento da cultura, é a instituição
no seu todo, que precisa, comunica, e
trabalha num todo. E por isso acredito
no trabalho intergeracional, e acredito
que é fundamental para a aceleração
de Portugal nos próximos anos. E ainda
vejo um grande “gap” aqui, e se não se
olhar para essa distância nos próximos
anos vamos perder muito, porque é
deste olhar intergeracional que vamos
ter as melhores soluções tanto a nível

social como noutras áreas. O PRR,
Programa de Resiliência e Recuperação
é uma oportunidade de diminuir esse
“gap”. Temos que incluir os mais novos,
caso contrário não estamos a fazer um
trabalho bem feito. Porque nunca tivemos
tanto dinheiro como vamos ter agora
para decidir as políticas dos próximos
anos. Os decisores têm que arranjar
maneira de ouvir as camadas mais jovens
no processo.
Quais os objetivos a que se propuseram
e quais os que já foram alcançados desde
2018?
Cada “call” que abrimos, de ano para
ano, a qualidade de empreendedores
e a qualidade dos projetos nada tem
que ver com o que era há três anos,
é uma diferença abismal em todas as
áreas. Hoje temos empreendedores
com MBA. E isto foi um dos nossos
objetivos, aumentar o número de
projetos e número de empreendedores,
e isso claramente tem acontecido. E
tenho notado por parte das empresas
a vontade de mudar o paradigma da
responsabilidade social, procuram saber
como é que se podem envolver que não
seja apenas um cheque de quinhentos
mil euros. Temos mentorias com
empresas, muitas delas a investirem nos
nossos projetos e querem saber como
adaptar a estratégia; e também temos
os empreendedores mais velhos da
área social que querem criar “start-ups”
que deixem o mundo um bocadinho
melhor. É interessante perceber que
estamos cada vez a querer fazer mais
pelo outro. Eu acredito num novo
paradigma económico onde se tem
em conta o impacto do modelo de
negócios sustentáveis em todas as suas
vertentes: ambiental, social e económica,
acredito que seja um paradigma que vai
prevalecer nos próximos anos.
Vivemos na geração dos super-heróis.
Vivemos um momento em que as novas
gerações já não têm aquela postura de
estar à espera que lhe deem algo, mas
do fazer parte, do co-construir algo
para a sociedade, e essa mudança de
pensamento para mim é uma mudança
brutal que vai ser fundamental para o
país, para as tais mudanças estruturais
que há muito estamos à espera.
Temos que começar a encontrar
respostas para o pós-pandemia, ou isso
já está a ser feito?
A questão pandémica está mais
controlada, e o que vem no póspandemia são as questões económicas,
mas sobretudo, as questões sociais
e as desigualdades sociais. Todos
concordaram sobre a importância do
estado social. Eu acredito muito que a
inovação social vai ser muito importante
para a resolução dos problemas sociais
e para a diminuição das desigualdades.
O que temos hoje não se adapta a essas
necessidades. O nosso papel, no caso da
Casa do Impacto, passa por apresentar
soluções. A capacidade do Estado de
inovar nunca será tão rápida e tão
possível como a capacidade de inovação
dos grandes empreendedores e das
empresas, portanto temos que arranjar
aqui uma solução, uma forma de parceria
entre Estado, empreendedores sociais e
organizações sociais e, eventualmente,
empresas só deste quadrado, é que
vamos conseguir acelerar o sucesso das
respostas sociais que vamos enfrentar. A
Europa já está a olhar para aí, o que eu
sinto é que a Europa tem mais fé do que
o nosso país. O governo tem que olhar
para isto de uma forma estrutural.

Maria João Costa
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Viajando com livros

VIEIRA, OS ROUBOS, OS LADRÕES
E OS TENTÁCULOS DO POLVO

A imagem da Justiça, do Governo e do Parlamento degradam-se, enquanto nos tribunais
se acumulam processos, decorrem intermináveis recursos, sucessivos adiamentos
e outros expedientes... Por António Valdemar

A

generalização em Portugal de
crimes de natureza económica
e financeira atingiu proporções
estratosféricas. Esta situação,
ocultada muitos anos e que
permanece na ordem do dia,
ganhou amplitude devido à
propagação dos canais de informação, da
concorrência entre televisões, da ressonância dos media digitais.
O padre António Vieira (1608-1697),
em vários Sermões e em diversas Cartas,
denunciou práticas de roubo ou de furto
que transcendem a vulgaridade criminal.
Foi num tempo de instabilidade política e
social, de recuperação da independência
nacional e que se ressentia, ainda, da subordinação ao domínio espanhol. Havia
justificadas desconfianças. As famílias da
nobreza tradicional, a hierarquia do episcopado e os quadros militares superiores
colaboraram, com o maior desplante, durante os 60 anos da ocupação filipina. As
guerras da Restauração prolongavam-se
para a defesa e a restituição do território.
Instalara-se a degradação política e moral. Multiplicava-se a voracidade, a falta
de escrúpulos, os negócios obscuros. A
designação para desempenhar altos cargos não resultava do mérito pessoal, mas
dependia do parentesco, do suborno e
de outras circunstâncias que agravavam
o descalabro. Por tudo isto, os ladrões
constituíram, em 1655, o tema integral de
um sermão de Vieira, pregado na igreja
da Misericórdia em Lisboa, na presença
do rei D. João IV e da sua corte. Era o
momento oportuno para Vieira chamar a
atenção para a promiscuidade no Brasil,
na exploração dos índios, no tráfico dos
escravos. Mas a acusação também abrangia a metrópole. Estavam comprometidos numerosos dignitários do Estado –
como, aliás, se viria a provar – nos mais
suspeitos interesses e nas mais sórdidas
intrigas.
Vieira estabeleceu, entretanto, a diferença entre o pequeno ladrão e o grande ladrão, os que roubam para comer e
matar a fome e os que roubam descaradamente para aumentar a fortuna e ascender junto dos vários poderes e manipular influências: «Estes roubam cidades
e reinos: os outros furtam, debaixo do
seu risco, estes sem temor, nem perigos;
os outros se furtam são enforcados, estes furtam e enforcam.» Para incluir os
ladrões que alcançaram estatuto internacional Vieira acrescentava: «Quantas
vezes se viu em Roma (era então Roma um
dos principais centros do mundo) ir enforcar
um ladrão por ter furtado um carneiro e,
no mesmo dia, ser levado em triunfo um

cônsul ou ditador por ter roubado uma
província.»
As contextualizações que Vieira concebeu, noutro sermão, para condenar as práticas criminosas dos homens recorrendo à
comparação com os peixes, revestem-se
de plena atualidade. Uma das mais famosas alegorias concentrou-se no polvo, nos
seus tentáculos e nas suas metamorfoses.
E Vieira passa a descrever «o polvo com
aquele seu capelo na cabeça parece um
monge; com aquele não ter osso, nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência
tão modesta ou desta hipocrisia tão santa,
o polvo é o maior traidor do mar. Consiste

Vieira estabeleceu,
entretanto, a diferença
entre o pequeno ladrão e
o grande ladrão, os que
roubam para comer e matar
a fome e os que roubam
descaradamente para
aumentar a fortuna

esta traição do polvo, primeiramente, em
se vestir das mesmas cores, de todas aquelas cores a que está pegado.» (…) «Se está
nos limos faz-se verde; se está na areia
faz-se branco; e se está em alguma pedra,
como mais ordinariamente costuma estar,
faz-se da cor da mesma pedra.» (…) «O
polvo escurecendo-se a si, tira a vista dos
outros, e a primeira traição e roubo que
faz é à luz, para que não distinga as cores.»
Sem mais considerações, Vieira interrogava: «E daqui que sucede? Sucede que
outro peixe inocente da traição vai passando desacautelado, e o salteador que
está de emboscada dentro do seu próprio
engano, lança-lhe os braços de repente, e
fá-lo prisioneiro.» Vieira insistiu com outra estocada: «Fizera mais Judas? Não fizera mais, por que nem fez tanto. Judas
abraçou Cristo, mas os outros o prenderam; o polvo é o que abraça e mais o que
prende.»
Será possível caracterizar melhor, nos
dias de hoje, os crimes de burla qualificada, de falsificação de documentos, de
branqueamento de capitais e de fraude
fiscal? O século XXI ficou assinalado com
a realização de um Congresso da Justiça
que teve a participação de todos os operadores judiciários. Com base nas propostas
do Congresso houve, em 2007, a reforma
do Código Penal e do Código de Processo Penal. Foi, na altura, o acontecimento
mais significativo da justiça portuguesa
neste terceiro milénio.
Todavia, as polémicas em torno de leis
acerca da prisão preventiva, do segredo
de justiça, dos prazos da investigação,
da detenção em flagrante delito e das
escutas telefónicas, deram lugar a novas
alterações. Foram repostas leis anteriores
à reforma de 2007. Cada vez que surge
mais um escândalo, envolvendo figuras
proeminentes da vida pública e da atividade privada, são reclamados novos reajustamentos, a pretexto da transparência
e do combate à corrupção. Quais as motivações políticas e partidárias ligadas às
alterações legislativas, às votações e às
abstenções?
A imagem da Assembleia da República, do Governo e, sobretudo, da Justiça
degrada-se, todos os dias, cada vez mais.
Nos tribunais acumulam-se os processos.
Sempre com a cobertura legal e institucional, sucedem-se intermináveis recursos
para as várias instâncias. E deita-se mão de
muitos outros expedientes. Os ladrões, à
solta, ficam a rir-se de todos nós. E a Justiça? Destituída dos mecanismos essenciais
para funcionar sem bloqueios, continua à
espera das condições necessárias para intervir com eficácia e em tempo útil…
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A Casa na árvore
Folhas e
frutos (ainda
verdes) da
goiabeira
do Jardim
Botânico
Tropical

A granada mexicana
A história de uma grande colonizadora que não resistiu
a um pássaro minúsculo Por Susana Neves

‘C

onhece aquele dito popular: tão difícil de se esconder como uma goiaba?’,
pergunta um senhor brasileiro ao ver-me fotografar os frutos ainda verdes
de uma goiabeira (Psidium
guajava L.) no Jardim Botânico Tropical,
em Belém. ‘Não conheço’, admito, interrompendo, por momentos, as fotografias.
O senhor brasileiro prossegue: ‘Essas
goiabas estão verdes, quando amadurecem ficam amarelas por fora e, consoante
a variedade, rosadas ou brancas por dentro. A polpa é mole, são boas de comer,
mas não se pode dormir com goiabas maduras por perto!’ ‘Porque não?’, pergunto-lhe intrigada. Responde de imediato, sorrindo com malícia: ‘Fica a casa saturada do
cheiro intenso que libertam, como naquelas noites amorosas em que é preciso abrir
a janela para respirar. Só há uma solução:
pegar nas goiabas e pô-las fora de portas!’
Claro que pôr um fruto destes, tão saboroso, fora de casa expondo-o ao apetite alheio é sempre um risco para quem o
pretende comer ou fazer com ele goiabada — marmelada de goiaba, também conhecida, entre nós, como ‘doce-de-tijolo’
— mas ao mesmo tempo, o ser impelido a
fazê-lo constitui uma vitória da goiabeira.
Traduz uma demonstração de inteligência
desta Mirtácea (da família do mirto e do
eucalipto) e do seu propósito em se fazer
disseminar por toda a parte. O que nos
leva ao dito popular com que começámos
esta crónica. Por que motivo as goiabas
são difíceis de esconder? Como se infere,
são difíceis de esconder porque uma vez
maduras exalam um odor tão intenso que
é impossível não as localizar.
Contrariamente a outras espécies vegetais que dificultam o acesso aos seus frutos, como a Figueira-do-Diabo, sua compatriota mexicana, que me picou só por
ter tocado num dos seus figos, a goiabeira
não só oferece os seus frutos pacificamen-

te como de facto faz tudo para que sejam
notados e comidos! De preferência, com
sementes, porque as muitas sementes que
as goiabas possuem mantêm-se intactas
mesmo depois de atravessarem o intestino dos que as ingerem (incluindo pássaros, morcegos e outros omníveros) e uma
vez defecadas germinam, fazendo justiça
ao estatuto que a goiabeira actualmente
alcançou: plantada em 60 países, é considerada uma das cinco maiores colonizadoras vegetais do mundo.
É curioso que esta grande colonizadora,
que durante milhares de anos fez parte
da dieta, farmacopeia, economia, cultura,
paisagem e imaginário dos Aztecas, Incas
e Maias – povos indígenas da Mesoamé-

Psidium guajava (polpa vermelha), aguarela
de A.A. Newton, 1906. U.S. Department
of Agriculture Pomological Watercolor
Collection. Rare and Special Collections,
National Agricultural Library, Beltsville, MD
20705.

rica pré-colombiana (antes da colonização
europeia iniciada em 1492, com as viagens de Cristóvão Colombo) – se tenha
tornado conhecida, primeiro na Europa, e
depois no mundo inteiro, pelas mãos dos
que invadiram, colonizaram e descreveram estes povos e os seus costumes.
Além dos cronistas oficiais do Império
Colonial Espanhol, como o historiador e
naturalista Gonzalo Fernández de Oviedo
(que na obra Sumario de la natural historia
de las Indias, 1526, diz que as folhas da
goiabeira se parecem às folhas da amoreira e os seus frutos, sendo semelhantes a
maçãs, são melhores do que elas), alguns
frades missionários franciscanos enviados
ao Novo Mundo vão contribuir para que
a goiabeira e a goiaba se tornem gradualmente mais conhecidas e apetecíveis.
Entre estes religiosos, destaca-se o frade
franciscano espanhol Bernardino de Sahagún. Considerado o ‘pai da etnografia
americana’, por ser o autor de uma obra
extraordinária sobre o México: La historia
general de las cosas de Nueva Espana (1577),
Sahagún é quem pela primeira vez explica que na língua nauatl a goiabeira diz-se
xalxococuáhuitle goiaba xalxócotl. Apesar
do seu vasto conhecimento, sobre a flora,
fauna e culturas indígenas, que transporta o leitor para o pomar, jardim e bosque
mexicano primitivo, onde os sapos são do
tamanho de gatos, os tigres antes de devorarem os seus caçadores quebram as
setas que estes lhes atiram, e tudo é divino (Deus=téutl) desde que excessivo, no
décimo primeiro capítulo desta obra bilíngue, ilustrada por indígenas, pouco mais
ficamos a saber sobre a goiabeira, para
além de uma vaga referência à sua aplicação medicinal e abundantes sementes.
É preciso esperar uns anos, para que
Francisco Hernández, naturalista e médico do rei Filipe II de Espanha, a partir
da sua expedição ao Novo Mundo (15701577), venha a descrever a botica dos mexicanos. Na obra intitulada Quatro libros.

De la naturaleza, y virtudes de las plantas,
y animales que estan receuidos en el uso de
medicina en la Nueva Espana, publicada no
México em 1615, indica de forma mais
pormenorizada como a casca e as folhas
da goiabeira eram usadas para tratar múltiplas maleitas, desde a sarna aos inchaços
das pernas, passando pela resolução de
vários problemas digestivos. Hernández
explica também que a goiaba, ‘xalxocotl’ ou
‘guayabo’, é considerada um ‘pomum arenosum’ (‘fruto arenoso’ ou ‘fruto de areia’)
devido às muitas sementes que se encontram na sua polpa.
A partir de meados do século XVII – encontrando-se a goiabeira já bastante disseminada, em boa parte pelo contributo dos
nautas espanhóis e também dos navegadores portugueses (estes últimos levam-na
para Macau, e a partir daí é aclimatada até
no Reino de Tonkin, Hanoi, actual capital
do Vietname) – as referências à goiabeira
e à goiaba multiplicam-se igualmente em
diversos relatos de viagens, divulgando-se aspectos novos da sua morfologia e
aplicação medicinal, inclusive nos locais
onde eram nativas. Por exemplo, em 1658,
numa obra anónima sobre as Antilhas
(Histoire naturelle et morale des Iles Antilles
de l’ Amérique) reivindicada por Charles de
Rocheford, escritor e pastor protestante
francês, o suposto autor chama a atenção
para a presença de ‘um pequeno bouquet
em forma de coroa’ (tratam-se de sépalas
persistentes lenhosas) num dos lados da
goiaba. Segundo Rocheford, que entretanto se estabelecera na Holanda, os holandeses chamavam ‘romã doce’ à goiaba
por ter muitas sementes. Comparando-a
em tamanho a uma ‘maçã reineta’, ‘amadurecia numa só noite’, e consoante era
ingerida verde ou madura podia provocar
obstipação ou tornar-se um laxante.
No final do século XVII, a goiabeira era
tão ilustre que o célebre dramaturgo e lexicógrafo francês Thomas Corneille lhe
reserva uma entrada no reputadíssimo
dicionário Le grand dictionnaire de l’Academie Française, 1695. É ele, porventura, em
comparação com os autores anteriormente referidos, o mais expressivo apologista
da goiabeira, porque certamente tocou
na árvore e comeu goiabas. Pela primeira
vez, sobre o tronco da goiabeira lemos nas
palavras de Corneille que a casca ‘solta-se
com tanta facilidade que parece não a ter’!
E mais adiante, sobre o fruto confessa:
‘Quanto mais se come, mais se gosta.’
A goiabeira tinha vencido. Até alguns
padres jesuítas portugueses, quando no
século XVII partiam em missão, levavam
nas suas canastras, tabaco, cilícios (para se
autoflagelarem) e goiabada! A vocação alimentar e medicinal da grande colonizadora tinha-se estabelecido e nos séculos seguintes tenderá a tornar-se cada vez mais
importante à medida que se descobre a
riqueza vitamínica dos seus frutos e a existência de substâncias narcóticas nas suas
folhas. E por falar em folhas, é imperioso
recordar o presente oferecido por um jesuíta francês ao cirurgião-militar Claude
Biron que viajara às Índias Ocidentais
(1698-99) e Orientais (1701-2) francesas. O
médico viajante recebera do religioso um
minúsculo ninho de Tati, um pássaro do
tamanho de uma avelã. Tinha sido cozido
por esta avezinha (um colibri) entre três
folhas de goiabeira.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

VIVA O GORDO, VIVA!
dr

R

io de Janeiro 1981, a primeira vez
no Brasil. Quinze dias de um banho de música e cultura, dezenas
de entrevistas, concertos e espectáculos.
Por cá as novelas brasileiras
prendiam milhões aos televisores
nacionais. Entretanto esta “invasão brasileira” estendeu-se também ao humor com
um programa que fez história na televisão
brasileira, “O Planeta dos Homens”.
O que nós gostávamos desta série que
começava com uma escultural morena a
sair em biquíni de uma banana!
Por razões “morais” do regime da ditadura militar, a bela Wilma Dias teve que mudar para um fato de banho, mas o charme
e a sensualidade ficaram por inteiro. Mas o
genérico do programa era só um aperitivo
do que iria acontecer.
O “Planeta” era humor de barra pesada,
atrevido, sempre a pisar o risco da censura.
Quase sempre esquartejado, onde alguns
sketches acabavam de forma súbita, ainda
deixava muita margem para nós percebermos que a coisa iria mudar. E mudou…
As personagens eram muitas e todas traziam “recados”, os bordões ficavam no ou-

vido e passavam de boca em boca e nós por
cá, divertíamo-nos à farta com aqueles comediantes que mal ou nada conhecíamos.
Vamos recordar frases que acabaram por
se instalar no dia a dia lusitano.
O Agildo Ribeiro a fazer o professor
Aquiles com o seu mordomo, a Múmia paralítica, e a frase “Coisa horrorosa”.
A actriz Berta Loran em bonecos que só
ela sabia fazer. E os dois macacos, o Charles
e o Sócrates, este que se interrogava sobre
tantas anomalias na vida dos brasileiros.
Como as respostas e os esclarecimentos
eram insolúveis, o macaco acabava sempre
a comentar, “Não precisa explicar… eu só
queria entender”.
E depois, o enorme, na verdadeira acepção da palavra, Jô Soares e as suas inesquecíveis criações. O Dr. Rafael, cunhado de
um político muito poderoso e que perante
constantes pedidos de favores e cunhas,
respondia sempre “Cunhado não é parente”! Ou o Dr. Sardinha, ministro da Agricultura que não distinguia um pepino de
um nabo, com as suas professorais saídas,
“O abacate não abacaxeia e o abacaxi está
abacaxizando”!
E o Dorival que não percebia bem o comportamento do filho e que perante a colo-

rida realidade, ouvia sempre o remoque,
“Tem pai que é cego”.
Finalmente, nesta catadupa de recordações, o impagável irmão Carmelo, de ascendência italiana que estava sempre a ralhar
como o sacristão, “Cala a boca Baptista”.
Naquela viagem, aconteceu-me o ouro
sobre azul. Jô Soares estava no teatro a fazer o monólogo “Viva o gordo, abaixo o regime”. Convidado para assistir, tive o prazer de o conhecer no final da peça e ouvi-lo
dizer o quanto gostava de Portugal.
Um par de anos mais tarde, recebi Jô
Soares no meu “Passeio dos Alegres” numa
entrevista que foi apagada por diligentes
funcionários que fizeram terra queimada
dos meus anos dourados de programas de
longa duração. Restam-me duas fotos mudas e a memória da conversa com o Gordo.
Vi-o no “Eu show Nico” com Nicolau
Breyner em rábulas cheias de graça e a dizer
o “Fado falado” de uma forma emocionante.
Jô Soares fez tudo o que havia para fazer
em termos artísticos. Menino bem-nascido,
culto, educado na Suíça, começou a fazer
televisão num programa de 1956, “Praça da
Alegria” que não era transmitido dos estúdios do Porto da RTP.
Acabou a carreira televisiva, a fazer talk
shows durante 16 anos e agora escreve e faz

esparsas aparições televisivas, no descanso
sempre criativo dos seus 83 anos.
Foi um homem de muitos amores e teve
apenas um filho que perdeu em 2014.
O programa que lhe dedicou, três dias
depois da sua morte é uma peça de antologia sobre o amor, a perda, a partilha da dor
com o público e um acto de resistência e coragem. Quem o viu, chorou o rio de lágrimas que ele conteve à frente das câmaras.
Que eu saiba, o seu livro mais recente é
“O livro de Jô – Uma autobiografia desautorizada”, de 2018, onde conta episódios
únicos de uma vida tão cheia quanto o seu
anafado perfil.
“Viva o Gordo… abaixo o regime” uma
sátira ao golpe militar de 1964 deixou-me colado à cadeira. Só me levantei para
aplaudir de pé.
Num país onde o futebol assume por vezes dimensão religiosa, não esqueço o boneco que ele criou, o “Zé da Galera” a falar
num orelhão (cabine telefónica em forma
de concha, lembram-se?) e a dar tácticas
ao seleccionador nacional dos canarinhos,
“Telê Santana… Bota ponta Telé”.
Imagino quanto Jô gostaria de estar agora 20 anos mais novo, para voltar a fazer
o humor inteligente e interveniente, a sua
opção que tanto nos marcou.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista António Ceia da Silva

“O turista
vai procurar
estas zonas”

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Alentejo – CCDR Alentejo, em entrevista ao jornal Tempo Livre,
sobre o que foi, o que é, e o que se espera do Alentejo

Q

uestões como a transição
climática e o turismo, a
urgência de uma rede de
digitalização para conseguir
fixar mais jovens na região,
bem como outras medidas
urgentes e necessárias no
imediato para que o Alentejo seja cada
vez mais uma oportunidade.
Nos últimos 10 anos, o Alentejo teve a
quebra mais expressiva de população
(-6,9%), de acordo com os resultados
preliminares dos Censos 2021. O que
é preciso fazer para contrariar este
número?
Um conjunto de iniciativas que começa
por fazermos uma retrospetiva do que
foram estes últimos anos, principalmente
refletir sobre o que o foi feito com os
milhões de euros injetados na economia
e na estrutura do Alentejo, ao longo dos
últimos quadros comunitários de apoio.
Mesmo com estes apoios e investimentos
acabámos por perder a maior riqueza que
podemos ter no território, os jovens. Não
fixamos jovens, não fomos competitivos
a esse nível. Muito foi feito na área da
reabilitação urbana, requalificação,
políticas de coesão, acredito que o
Alentejo é das zonas da Europa com
melhores políticas de coesão – temos
centros culturais e auditórios em todos
os concelhos, por exemplo – mas não
temos pessoas e essa é de facto a grande
reflexão que temos que fazer. Para isso
tem que haver um conjunto de medidas
e a região tem que ser reivindicativa,
não em termos políticos, mas em termos
globais, e estarmos todos de acordo.
Falou num conjunto de iniciativas que
precisam de ser feitas. Que medidas são
essas?
Em primeiro lugar é necessário haver
uma discriminação positiva para
o território. Claramente que este
não é o melhor momento por tudo
o que a pandemia acarreta a nível
económico, mas iremos necessitar
de ser discriminados positivamente,
nomeadamente, em relação aos próximos
quadros comunitários, em relação à

aplicação do PRR (Plano de Resiliência
e Recuperação); por outro lado, essa
discriminação positiva também tem
que ser feita ao nível fiscal para que
as empresas que se fixem no Alentejo
possam beneficiar de isenção de alguns
impostos ou até redução de alguma carga
fiscal; Depois há já iniciativas lançadas
pelo governo que precisam ser ainda
mais coesas, estou a falar das estruturas
de “coworking” que permite que um
funcionário de Lisboa possa trabalhar
em Nisa ou Aljustrel, por exemplo, e
isso permite que jovens de quadros
superiores – e aí a administração pública
também tem que ser exemplo – que
acabaram por só encontrar empregos
em Lisboa possam trabalhar no Alentejo.
Isso significa que esses jovens se fixam
na região e garantimos um aumento da
taxa de natalidade. Claro que é necessário
garantir uma boa área de digitalização
que tem que ser fechada no âmbito do
próximo quadro comunitário de apoio.
Claro que esses jovens vão necessitar
de boas escolas, e vai havendo, bons
equipamentos culturais, e eles de facto
existem, e ainda de boas acessibilidades e
elas estão a ser criadas.
Há outro aspeto obrigatório, a
habitação, é uma grande prioridade

“A questão
da transição
climática está,
hoje, presente
em todos nós,
não é necessário
colocar na agenda
porque ela está na
agenda”

no PRR construir habitação a preços
acessíveis, que permita que esses jovens
se possam fixar e através deles outros.
Temos ainda um outro aspeto, deixar de
pensar pequenino, e ainda recentemente
o governo tomou uma série de medidas
importantes para o território como a
ligação Évora à fronteira de (Elvas e
Badajoz) Caia, com velocidade de 230
km, um verdadeiro TGV, e a melhoria
da linha do Poceirão. Eu diria que com
isto Lisboa ficará a 1h45 da fronteira, e a
três horas de Madrid, isso é espetacular
para o desenvolvimento da economia na
região. Isto é um projeto estruturante,
mas há outros que são decisivos para que
a região possa, de facto, dar o tal salto
para fixar empresas e quadros superiores.
Aquilo que garanto é que no próximo
quadro comunitário de apoio seremos
seriamente criteriosos no Alentejo para
que os projetos respondam às questões:
“Fixam pessoas? Criam emprego?” Isso
será decisivo na aprovação dos projetos.
A transição climática está na Agenda do
Alentejo?
Essa é uma linha que está nas agendas
temáticas do próximo PT 2030 e que
está na programação dos programas
operacionais, e há inclusivamente
um programa operacional de apoio
específico, que é o PO Transição Climática
e Sustentabilidade dos Recursos, onde
a sustentabilidade, biodiversidade
e a mobilidade urbana são objetivos
decisivos enquadrados no P2 Europa
mais verde. A questão da transição
climática está, hoje, presente em todos
nós, não é necessário colocar na agenda
porque ela está na agenda.
O que é que já está a ser feito hoje para
essa transição?
Recentemente foi assinada a construção
da Barragem do Pisão, que era uma
ambição com mais de 60 anos, e será
decisiva para mudar todo o ecossistema
daquela região; uma das linhas é também
a construção de uma central fotovoltaica
dentro de água e isso permite, de
facto, energias alternativas e permite
uma mobilização, não só da transição
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climática, mas também da transição
energética. Depois estamos a construir
uma intervenção territorial integrada
entre a zona mais baixa do Alentejo e a
zona norte do Algarve, conjuntamente
com a CCDR do Algarve que é uma ITI
cuja base geral será a água. Nós sabemos
que o Alentejo e o Algarve são as duas
regiões que estão mais em risco de seca
extrema e, portanto, tudo o que fizermos
para valorizar os recursos hídricos, para
trabalhar a sua sustentabilidade, é uma
agenda para a década, à qual estamos
atentos. Aliás, muitos projetos só serão
aprovados se respeitarem linhas na
transição climática, energética e digital.
Ainda sobre o digital, referiu o
“coworking” como solução para fixar
jovens no Alentejo. Tem, o Alentejo,
neste momento, as condições para que
todos possam ter acesso à Internet?
Não tem. Por isso é que uma das
nossas prioridades é fechar essa rede
de digitalização. Só posso trabalhar se
tiver Internet, é uma matéria que nos
preocupa e que no decorrer do próximo
ciclo de fundos isso fica fechado, ou seja,
essa teia fica fechada. Já temos muitos
espaços de “coworking”, há muitas
câmaras municipais que aderiram, e isto
também vai ser alargado às empresas e
universidades e aquilo que nós queremos
é que sejam espaços vivos para todos
trabalharem, mas repito, tem que haver
aqui, da parte da administração pública o
exemplo, de permitir que determinados
funcionários em Lisboa, possam, porque
assim o querem, trabalhar no interior. As
empresas depois virão atrás.
É impossível falar do Alentejo sem
perguntar como dar resposta ao cultivo
intensivo de oliveiras.
É uma área que não passa pela CCDR,
a questão da agricultura intensiva na
zona de Odemira são processos que
não passam por nós. É uma questão
que a agricultura tem que responder.
Eu penso é que tem que haver uma
grande reflexão, juntando aqui o setor
agrícola, o setor turístico, e obviamente
outros líderes do território, e a própria
CCDR está disponível para ser o árbitro
dessa discussão. É muito importante as
dinâmicas de desenvolvimento nessa
área e a forma inter-relacional como
os setores trabalham em conjunto.
Acho que o processo de Odemira é um
processo interessante para ser estudado
porque acaba por se notar que não há
ligação entre o turismo e a agricultura,
e são dois setores importantes para a
economia local, têm que se dar, têm que
se interligar. Falando das estufas, elas são
realmente necessárias para as dinâmicas
de desenvolvimento económico. Agora,
será que é necessário elas estarem a
poucos metros da costa? Provavelmente
não. Num concelho que tem as
dimensões de Odemira, o maior concelho
da Europa, penso que poderia haver ali
outras soluções. É uma questão, assim
como o olival intensivo, é uma situação
que começa a passar por todo território.
E que acaba por afastar os turistas.
Evidentemente que em algumas áreas
sim, até mais pelo que se diz do que pelo
que é verdadeiramente.
É, cada vez mais, o Alentejo um destino
turístico?
No ‘pós-covid’ as pessoas vão procurar
zonas como o Alentejo, zonas calmas,
tranquilas com espaço. Eu não tenho
dúvidas que o turista vai procurar
estas zonas, e se ele o procura, os
investimentos vão surgir naturalmente.
As questões ambientais podem ser um
obstáculo para esses investimentos?

Estive 35 anos no turismo. Estes são
investimentos demorados e o investidor
não quer estragar as condições naturais
do território, quer preservá-las, quanto
mais preservar, quanto mais sustentável
for, melhor para o local e para o próprio
promotor.
Isto é um pouco como a questão da
cultura e do turismo e das dinâmicas
de desenvolvimento – por ocasião do
lançamento da assinatura da barragem
do Pisão nós tivemos a questão da fossa,
só foi possível manter aquele edifício
porque havia lá uma pousada, não se
pode dizer que o turismo é inimigo da
cultura, pelo contrário, o turismo criou
condições para que houvesse preservação
de monumentos, muralhas, do ponto de
vista imaterial, aliás, foi com o turismo
que conseguimos cinco bens imateriais.
O povo do Alentejo é muito orgulhoso
das suas tradições, dos bens imateriais
reconhecidos até então, como o cante, os
chocalhos, é uma característica vossa, ou
é algo trabalhado?
Nós temos trabalhado isso, não vale
a pena negar, mas isso tem muito que
ver com o carácter e a resiliência do
povo alentejano. Nós só trabalhamos
porque isso existe, não o podíamos fazer
se não existisse. E o Alentejo tem essa
componente muito forte do ponto de
vista cultural, da cultura das suas gentes,
das casinhas caiadas de branco porque
foi uma região que sofreu imenso, onde
houve mais fome, o povo teve que ser
mais resiliente; a gastronomia alentejana
é muito conhecida, porque teve que
aproveitar tudo o que a terra dava; o
pão, porque era o mais barato, as ervas
aromáticas, o poejo e os coentros, tudo
isso entrou na nossa gastronomia porque
houve necessidades materiais muito
fortes para que a população tivesse que
utilizar esses bens; o cante alentejano
é uma força brutal do caráter de um
povo, os chocalhos com tudo o que
tem a ver com o fenómeno agrícola.
Tudo isto tem caráter, é resiliência, e um
povo com caráter tem história. Nós só
tivemos que trabalhar o que existia, dar
visibilidade mundial, criar dinâmicas
turísticas associadas a esses bens e atrair
populações suscetíveis a este nível.
A pensar no futuro a curto e médio
prazo para o nosso país, cinco medidas
que devíamos de implementar já.
Temos que, acima de tudo, aproveitar
ao máximo estas três linhas de
financiamento, e chamar os mais novos
para as decisões. Nós fazemos muito
isso, aliás fizemos para discutir o plano
ferroviário nacional, a parte do Alentejo
e Lezíria do Tejo. Não tenho a menor
dúvida que só ouvindo os mais jovens e a
Academia é que podemos ganhar.
Fundamentalmente eu não diria cinco
medidas, diria que a nossa concentração
tem que ser acabar de executar o PT
2020 que tem taxas de execução muito
baixas (50%); executar o PT 2030 e o PRR.
O que tem que ser feito por todos nós
é criar unidades de missão e linhas de
informação o mais completas possíveis,
para que o tal jovem saiba o que é o PRR
e participe em projetos. O que não se
comunica não existe, não pode ficar só
nos dirigentes, tem que passar para a
opinião pública. Sobre outra questão, era
necessário fazer programas pedagógicos
sobre a covid. E nestas matérias é um
pouco igual. Nós vamos ter que insistir
muito nisso, e nós no Alentejo vamos
fazer isso, comunicar ao máximo as
próximas linhas de financiamento, como
podem concorrer e que tipo de apoios
podem ter. Maria João Costa
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VIAGEM Santiago de Compostela

Fotos: DR

Atenas

O CAMINHO DAS ESTRELAS
O caminho francês, também conhecido pelo caminho das estrelas, é um dos mais antigos trajetos para
chegar à cidade do Apóstolo Santiago, padroeiro da Galiza e de Espanha

N

a Idade Média milhares de peregrinos seguiam a Via Láctea
rumo a Compostela. Tradição
milenar, misteriosa, mística. Um
fascinante caminho de espiritualidade e contacto com a natureza.
Uma vez que nem todas as pessoas têm
capacidade física para caminhar os 100
quilómetros indicados para obter a famosa “Compostelana”, (certificado do peregrino que comprova, através dos selos dos
locais por onde passou, que foi realizada a
totalidade da caminhada), esta experiência torna-se mais acessível. Os trilhos mais
significativos são palmilhados, sobretudo,
nos períodos matinais, alternados por alguns quilómetros de autocarro, com paragens em várias localidades.
Primeira etapa: 5 km – Pamplona, Roncesvalles, Lintzoain, Zubiri, Logroño.
Passeamos na vila Roncesvalles, conhecida pelo início do caminho de francês de
Santiago em Espanha, e ponto de partida
das atuais peregrinações. Seguimos para
Lintzoain. Subimos encostas íngremes
até alcançar o topo do Erro. Ao longo da
rota do caminho de Santiago chegamos
perto de Zubiri. Depois da caminhada,
um autocarro leva-nos a Pamplona. Visitamos a capital de Navarra, percorrendo as famosas ruas do “encierro” (Santo
Domingo, Mercaderes e Estafeta). Destacam-se os lugares mais emblemáticos, a
praça do castelo, passeio Sarasate, catedral de Santa María La Real, construída
entre os séculos XIV e XVII, de estilo gótico e fachada neoclássica.
Segunda etapa: 6 km – Logroño, Cirueña, Santo Domingo de la Calzada,
Burgos. Em Logroño, no centro histórico,
descobrimos variadas alusões ao caminho
de Santiago, como um grande jogo que
indica os principais marcos. Segue-se Cirueña. A segunda etapa leva-nos a Santo
Domingo de la Calzada onde, segundo a
lenda, “cantó la gallina después de asada”. Curiosamente, é uma história que
tem muito em comum com o nosso galo

de Barcelos. Em Santo Domingo de la Calzada vemos as muralhas do século XI, o
convento de S. Francisco e o mosteiro cisterciense.
Terceira etapa: 9 km – Burgos, Calzadilla
de la Cueza, Terradillos de los Templarios,
León. Em Burgos, visita-se a catedral de
Santa María, do século XII, declarada Património da Humanidade pela Unesco, o
Mosteiro das Huelgas Reales, que pertence ao Património Nacional, o passeio do
Espolón ou o Mosteiro da Cartuja de Miraflores. Seguimos no autocarro até Calzadilla de la Cueza. Caminhamos ao longo
da rota até Terradillos de los Templários.
Segundo a lenda, foi aqui que os últimos
templários enterraram a famosa galinha
dos ovos de ouro.
Quarta etapa: 8 km – León, Rabanal del
Camino, Cruz de Ferro, Molinaseca, Ponferrada. Em León, entrando pelas ruas
pedestres, descobrimos a casa de Gaudí,
Botines, palácio dos Guzmanes, palácio
do Conde Luna, e a basílica de S. Isidoro,
belo exemplo de gótico espanhol, onde se
considera estar a “Capela Sistina” de Espanha. Visitamos a catedral, um dos expoentes máximos da arte gótica, graças aos seus

TURISMO DE NATUREZA:
PERCORRENDO O CAMINHO FRANCÊS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
DATAS: 14 a 20 maio de 2022
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| turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

vitrais que ocupam mais de 1200 metros
quadrados, tornando-a na mais luminosa
das catedrais espanholas. Seguimos no
autocarro até Rabanal del Camino, onde
fazemos um trilho a pé até Cruz de Ferro.
Segundo a lenda, a atual cruz de ferro que
vemos no topo de um monte de pedras,
substitui outra de madeira colocada num
altar romano dedicado a Mercúrio, deus
patrono dos caminhos. Cruz de Ferro é
considerado um lugar místico, um ponto
mágico entre o céu e a terra. Embarcamos no autocarro até Molinaseca, localidade declarada Sítio Histórico-Artístico,
em 1975. O pequeno povoado berciano
de Molinaseca, localizado a poucos quilómetros de Ponferrada, é um dos encla-

ves mais importantes da Rota Jacobina.
Quinta etapa: 6 km – Ponferrada, Melide, Boente, Monte do Gozo, Santiago de
Compostela. Em Ponferrada, capital da
região do Bierzo, no centro histórico vemos o castelo fundado pelos templários.
Na cidade velha, o convento das Madres
Concepcionistas, a praça e a basílica da
Encina, o hospital da rainha e a igreja barroca de San Andrés. Vamos de autocarro
para Melide, considerado o centro geográfico da Galiza. No ponto de ligação entre
o caminho primitivo e o caminho francês
de Santiago, optamos por caminhar de
Melide até Boente ou fazer os últimos quilómetros de Monte do Gozo até Compostela.

Catedral de Santiago
Ao longo de séculos, milhares de peregrinos da Europa chegam ao Finisterra galego, pelos Caminhos de Santiago. Compostela recebe peregrinos e turistas de todo
o mundo. Alguns atraídos pela viagem
cultural, outros pelo plano espiritual do
caminho. Todos rumam ao centro da cidade. A praça do Obradoiro recebe as emoções da chegada. A entrada da catedral
tem três portas, a do meio, a Porta Santa
abre apenas nos anos santos. No Pórtico
da Glória assistimos a uma representação
da história do cristianismo, esculpida na
pedra. No magnífico monumento de estilo românico, também gótico e barroco,
encontra-se o túmulo do Apóstolo Santiago. No interior da Sé, um enorme objeto
surpreende pela dimensão e velocidade
do balanço, o ‘botafumeiro’, que incensa
o ambiente durante as principais solenidades. É tradição abraçar a imagem de
Santiago, que ostenta uma capa de prata e
pedras preciosas. E também há o ritual de
pôr a mão no pilar que sustenta o Apóstolo, batendo com a cabeça no “Santo dos
Croques”, para estimular a inteligência.
Num momento de silêncio, que permanece exclusivamente nosso, é significativo
relembrar o verso «Se hace camino al andar» (Antonio Machado, Caminante).
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A Fundação Inatel
chegou à Liga E-Sport

Coluna
DO provedor

A

Manuel Camacho

Associação Desportiva e Cultura Quintela vence
1.º Campeonato de E-Futebol
época 2019/2020, e a época
2020/2021 nas diferentes modalidades desportivas da Fundação
Inatel sofreram as consequências da pandemia covid-19: isolamento, distanciamento, regras
de desconfinamento rigorosas,
e com isso, o fim dos treinos e dos jogos
de futebol, basquetebol, futsal, andebol e
voleibol, no que às competições coletivas
diz respeito, e ainda, natação, tiro e ténis
de mesa, nas modalidades individuais da
Fundação.
Para que o espírito de equipa, a competição e a vontade de jogar continuem
presentes naqueles que são os associados
e desportistas amadores da Fundação Inatel, e como resposta aos pedidos dos jogadores, a Inatel inovou e criou o primeiro
campeonato de E-Futebol Inatel.
Durante duas semanas, entre inscrições
e os primeiros jogos, 33 equipas inscreveram-se na plataforma Battlefy, 16 equipas
passaram aos oitavos de final, e num fim

provedor.inatel@inatel.pt

A
de semana de calor, juntaram-se, para encontrarem o justo vencedor.
A grande final foi disputada ente Associação Desportiva e Cultura Quintela, de
Vila Real, e o Técnico Futebol Clube, Lisboa. A Associação Quintela foi a vencedo-

ra pelas mãos dos jogadores Nuno Nóbrega, Rui Miguel Silva, Ricardo Filipe Silva.
Com mais de 600 pessoas a assistir, em direto, durante os dois dias, sábado e domingo, dias 17 e 18 de julho, a Liga E-Futebol
Inatel, é sem dúvida, a liga que faltava. MJC

Natação e Ténis de Mesa já
regressaram à competição
Torneios Inatel retomaram em julho com todas as condições de segurança

A

Fundação Inatel reiniciou a
sua atividade desportiva durante o mês de julho nas modalidades de natação e ténis
de mesa, ambas as modalidades consideradas de baixo
risco. As competições cumpriram as regras da DGS, Direção-Geral
de Saúde, e resultaram num momento
de sucesso no desporto da Fundação
Inatel.
O torneio de natação teve a participação de 54 atletas em representação
de oito CCD (Centros de Cultura e Desporto) e foi realizado em colaboração
com o Parque de Jogos 1.º de Maio Ina-

tel. No ténis de mesa realizaram-se três
torneios. O primeiro foi organizado em
parceria com o CCD de Queijas com a
participação de 38 atletas, em representação de oito CCD. O segundo torneio
foi realizado em parceria com o CCD
da Imprensa Nacional / Casa da Moeda
que contou com 45 atletas, em representação de dez CCD. Por último, o terceiro
torneio foi realizado em parceria com o
G.D. Santander Totta e contou com 45
atletas, em representação de onze CCD.
A Inatel acredita que este regresso é
um incentivo para que todas as modalidades se sintam motivadas em regressar
às competições. MJC

í está o final deste
verão de 2021 e a tão
famosa rentrée, com
o regresso de férias,
o arranque do ano
letivo, o apelo a novos
programas culturais e
desportivos.
É um ciclo natural que se
repete a cada ano, mas que na
verdade nunca é igual porque
também a cada ano a sociedade
está em constante movimento,
a oferta cultural e desportiva
altera-se sempre e o mudar dos
tempos gera a diferença.
Na rentrée deste ano há
um dado novo: as eleições
autárquicas. A grande
expectativa que tenho prendese com o facto de desejar
que, de uma vez por todas,
os portugueses entendam
a importância do “voto” e
que a abstenção deixe de
ser definitivamente a opção
escolhida.
Sendo as eleições autárquicas
as mais próximas do cidadão
e por isso revestem-se de uma
maior importância devido ao
seu fator de “proximidade”,
espero que este ano uma maior
participação dos cidadãos na ida
às urnas em 26 de setembro seja
uma agradável surpresa.
Vamos então viver esta
viragem do verão para o outono
de uma forma positiva, tentando
fazer deste momento uma aposta
firme para nos recompormos
das coisas menos boas que estes
tempos de pandemia nos têm
trazido. E fazer desta época
um recomeço verdadeiramente
renovador, com as devidas
cautelas, de forma responsável,
não esquecendo a importância
da vacinação e fazendo votos
para que a imunidade de grupo
seja muito em breve uma
realidade.

Venha correr ou caminhar com a INATEL!
- Trilhos INATEL Manteigas: 05 a 07 Novembro 2021
- Trilhos INATEL Piódão: 03 a 05 Dezembro 2021

VAGAS LIMITAdaS!
Mais informações: desporto@inatel.pt / inatel.pt
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teatro da Trindade

“Há muita gente
a escrever bem”

©Pedro Teixeira

Pedro teixeira

Pedro Goulão

O

Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais, foi criado
como incentivo à escrita de textos originais em língua portuguesa, na área do teatro. O primeiro concurso Inatel | Teatro
Novos Textos, remonta a 1991.
Mais tarde, em 2002, surge o Prémio Miguel Rovisco, inicialmente dedicado aos
jovens até aos 25 anos de idade. Ainda na

Pedro Lacerda e Mafalda Lencastre

década de noventa, em 1997, foi criado o
Grande Prémio de Teatro Português SPAutores/ Teatro Aberto. Desde então, existem
dois prémios de incentivo à criação e dinamização da cena teatral portuguesa.
O escritor e argumentista, Pedro Goulão, venceu a segunda edição do Prémio
Miguel Rovisco, atribuído pelo Teatro da
Trindade/Inatel, ao texto “Hora de Visita”. As razões que o levaram a concorrer

a este prémio “são simples”, diz: “Por um
lado, contornar a dificuldade que existe
em levar à cena textos de teatro de autores relativamente desconhecidos ou não
consagrados, por outro, a possibilidade de
validar de alguma forma o meu trabalho,
quer pelo reconhecimento do júri quer
por poder estrear numa ‘casa’ com tanta
tradição e prestígio como o Teatro da Trindade. Por último, obviamente que o pré-

Foto de ensaio:
João Reis, com
Pedro Lacerda
e Mafalda Lencastre

mio monetário e a edição da peça foram
fatores determinantes. Sobre a escassez
de prémios, se isso, por um lado valoriza
quem os vence, por outro lado e mais importante, é infelizmente um sintoma da
desvalorização da Cultura e do Teatro, no
nosso país.”
Considera que o teatro, em português,
“não é ainda visto como um grande género
literário em Portugal”, mas que a situação
está lenta e gradualmente a mudar. Acrescenta: “Há cada vez mais gente a escrever e
bem, há cada vez mais formação específica
para a escrita de teatro, de que, os laboratórios do TNDMII são um bom exemplo.
E obviamente que o reconhecimento nacional e sobretudo internacional de alguns
dos nossos autores vai fazer muito para
elevar o nosso teatro a esse patamar.”
Nomes inspiradores? “Em Portugal, e falando só de contemporâneos embora mais
novos que eu, gosto muito do trabalho de
Tiago Rodrigues, Gonçalo Waddington,
Rui Pina Coelho, Joana Bértholo, Teresa
Coutinho e recentemente, Ana Água.”
Pedro Goulão “confia plenamente na escolha do encenador”. Revela: “Estou certo
também que, para o João Reis ter aceitado
encenar a minha peça é porque sentiu que
existia uma ligação forte entre ele e o material. Os atores são ótimos e tenho muita
curiosidade em ver como vão incorporar
as personagens que criei.”

“A ironia das
personagens…”
O espetáculo “Hora de Visita” estreia, no
dia 9 de setembro, na sala Estúdio. O ator
e encenador, João Reis, apesar do perío-
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Outros Mundos

Ciclo Mundos
Ainda há
territórios
incógnitos
A sexta edição do Ciclo Mundos arranca dia
28 de Setembro com o espectáculo “Terra
Incógnita” dos tuvanos Huun Huur Tu e
prolonga-se até março de 2022. O ciclo da
retoma? Parece que sim

do intenso dos ensaios da peça, partilhou connosco algumas opiniões acerca
do nosso panorama teatral. Considera
que os dois prémios existentes, “são satisfatórios na medida em que são os únicos e nesse sentido devemos elogiá-los”.
Mas, sublinha: “Era preciso que os espetáculos circulassem mais, que reunissem
condições para se tornar visíveis noutros
locais. É uma forma de os elevar a um
outro estatuto. Também acho que se devia refletir um pouco mais sobre o material produzido nestes últimos anos.” No
campo das obras teatrais, observa que
“há muita gente a escrever bem, mas que
ainda não se conseguiu afirmar ou não
terá tido a sua oportunidade, mas também há alguns equívocos… e há atores
e encenadores a escrever coisas maravilhosas, como Tiago Rodrigues e Waddington.”
Sabemos que a arte de encenar é muito
mais do que a passagem do texto à cena.
Quando faz a leitura de um texto, cria
imediatamente uma ideia do espetáculo?
“A ignição, está talvez no que se levanta a
partir da partilha de ideias com os criadores associados ao espetáculo e os intérpretes. A dramaturgia é sempre uma coisa em
movimento, nas duas primeiras semanas
de trabalho. Depois há peças que encaixam no meu conceito sobre o espetáculo e
outras que não. E reformula-se a partir de
pequenas descobertas. Mas a massa, como
se diz na cozinha, já vem feita de casa.”
Por fim, sobre o seu atual trabalho de encenação, fizemos uma última subida ao
palco da curiosidade. Qual foi a abordagem deste texto que mais o motivou? “O
sentido de humor e a ironia das personagens num contexto dramático e com uma
relação mal resolvida.” Teresa Joel

HORA DE VISITA

É uma comédia negra sobre o
reencontro entre uma filha e um pai,
que estão desavindos há anos. Ele é
um famoso artista plástico, que pôs
sempre o seu trabalho à frente da
sua relação com ela e com o resto
da família. Ela é uma comediante
de stand up, que usa quase como
terapeuticamente o humor para lidar
com o trauma de ter sido abandonada
pelo pai.

FICHA ARTÍSTICA
De Pedro Goulão
Encenação João Reis
Com Mafalda Lencastre e Pedro Lacerda
Espaço cénico Daniela Cardante
Figurinos Miss Suzie
Desenho de luz Manuel Abrantes
Som Nuno Veiga

Datas e Horários
9 SETEMBRO a 24 OUTUBRO
Quarta a domingo, às 19:00
CONVERSA COM O PÚBLICO
26 de setembro

Prémio Miguel Rovisco
– Novos Textos Teatrais
O prémio tem um valor pecuniário
de 2.500 euros, edição em livro e
apresentação do espetáculo no Teatro
da Trindade. O prazo de entrega dos
textos decorre entre 1 de dezembro
de 2021 e 31 de janeiro de 2022.
Regulamento disponível em www.
teatrotrindade.inatel.pt

N

o primeiro semestre de 2021 o
Ciclo Mundos já nos ofereceu
viagens ao “Samba de Guerrilha” do carioca Luca Argel radicado no Porto; ao maravilhoso
mundo do bando Criatura (que
tiveram direito a data extra),
provavelmente o projecto actual mais inovador e arrojado de reinvenção da música de inspiração popular portuguesa; ao
universo experimentalista do finlandês
inovador Kimmo Pohjonen em concerto a
solo; e ao regresso d’O Gajo ao palco do
Teatro da Trindade agora em trio de luxo
com as violas campaniças de João Morais a
fazerem-se acompanhar pelo contrabaixo
de Carlos Barreto e pela percussão de José
Salgueiro.

A sexta edição

Se não houver contratempos, como a regressão das medidas aplicadas no âmbito
da pandemia de covid-19, ou dificuldades
na obtenção de vistos para sair da Rússia, os Huun Huur Tu vão poder realizar
a digressão “Terra Incógnita” que estava
inicialmente projectada para o outono/inverno de 2020. São cerca de 30 datas que
percorrerão os Países Baixos, a Escandinávia e a Europa Central.
A par de Sainkho Namtchylak e de Yat-kha (de Albert Kuvezin que fez parte da
primeira formação dos Huun Huur Tu) os
Huur Huur Tu são, há cerca de 30 anos,
um dos principais embaixadores do canto difónico khöömei. Música tão estranha quanto encantatória da República de
Tuva, da Federação Russa.
Neste espectáculo de 28 de Setembro,
o quarteto da cidade de Quizil do Sul da
Sibéria, irá projectar um filme e imagens
extraídas do objecto artístico-documental
de coleccionador “Terra Incógnita”, con-

cebido pelo editor alemão Ulrich Balß da
etiqueta Jaro (que internacionalizou não
apenas os Huun Huur Tu, como também
a nossa Dona Rosa). Obra que inclui um
livro de fotografias captadas por Ulrich
durante um longo período em que viveu
com a família de um dos elementos do
quarteto, um CD com a gravação de concerto na Irlanda em 2019 e um documentário de televisão sobre o canto gutural
de Tuva.
A 26 de Outubro, sobem ao palco do
Trindade duas gerações de intérpretes
das músicas de Cabo Verde. Jon Luz, multi-instrumentista, compositor, produtor
e exímio explorador sonoro, e a diva da
morna Maria Alice. Em formato duo irão
interpretar não apenas clássicos do arquipélago (de Paulino Vieira a B. Leza), mas
sobretudo repertório do próprio autor
gravado no álbum que deverá sair em breve via Melides Art Records “Jon Luz Convida Maria Alice”, do qual já saiu o single
“Força Irmon”.
No dia 30 de Novembro, o Ciclo Mundos recebe o “bando” londrino Steam
Down fundado pelo multi-instrumentalista, compositor e produtor Ahnansé que
nos servirá um repasto eclético e escaldante de múltiplas ramificações de jazz
contemporâneo em diálogo com grime,
spoken work, acid house, funk, afrobeat. O
vértice que faltava triângulo do novo jazz
britânico composto por Comet Is Coming
e Sons of Kemet de Shabaka Hutchings.
A 22 de Fevereiro de 2022, serão retomadas as expedições musicais a territórios incógnitos como o da franco-venezuelana Sophie Fustec conhecida no
mundo artístico como La Chica. Música
de combate e de catarse, de camada sobre
camada, sonoridades urbanas de rap latino-americano (que por vezes nos lembra
(continua na página seguinte)
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cos que tocassem sopros de verdade (e
não teclados como acontece no Mali)
para o novo disco que ambicionava
gravar, celebratório de três décadas de
internacionalização e de diálogos multiculturais (de Ketama a Bjork), a editora
de sempre deste griot – a World Circuit
– lançou em 2021 “Kôrôlén” (“ancestral”
na língua de etnia Bambara). Álbum que
apresenta o registo de um dos concertos
mais desafiantes para o maliano em que
desempenha o papel de principal solista
de um concerto de música clássica com
a London Symphony Orchestra de cerca
de três dezenas de instrumentistas, gravado no Barbican Center de Londres, em
2008. Treze anos depois temos, finalmente, este belíssimo disco que é também ele
um manifesto ao poder e à magia da música clássica africana (ela existe), sobretudo a do Império Mandinga que, como
Toumani Diabaté faz questão de frisar, é
uma música muito mais antiga do que as
composições criadas por Beethoven, Mozart ou Bach. Data do Séc. XIII. Altura
do nascimento do Império Mandinga de
Sundiata Keita.
Ah, e já passaram quase cinco anos
desde a altura em que a Corá de Toumani Diabaté dialogou com o Kamancheh
(violino persa) do iraniano Kayhan Kalhor em pleno Ciclo Mundos do Teatro
da Trindade. Infelizmente, nunca saiu
registo fonográfico desta digressão.

a chilena Ana Tijoux) a sonoridades e ambiências mais experimentais e indígenas
(alô argentinos Mariana Baraj e Chacha
Via Circuito). Esta sexta edição do Ciclo
Mundos encerra a 29 de Março com o
duo nacional Lavoisier. Por esta altura, já
deverão ter lançado novo disco. Importa
referir que a última obra “Viagem a um
Reino Maravilhoso” (2019), construída a partir de poemas de Miguel Torga,
reforça no projecto de Patrícia Relvas e
Roberto Afonso o epíteto de exímios narradores. Há em Lavoisier a composição,
a recriação totalmente livre de modas populares portuguesas (oiça-se o “Vira” incluída no álbum anterior “É Teu” de 2017)
e a captação de sons e a sonoplastia para
melhor contar uma história.

WOMEX 2021
27 a 31 de Outubro
no Porto
A WOMEX, maior feira de músicas do
mundo que este ano se realiza entre os
dias 27 e 31 de Outubro, pela primeira
vez em Portugal, no Centro de Congressos Alfândega do Porto e em alguns dos
espaços culturais mais emblemáticos da
Invicta (da Casa da Música e do Teatro
Nacional São João ao Rivoli, Coliseu e ao
Passos Manuel, tem como seria de esperar o maior lote de música lusófona alguma vez visto em cerca de 26 edições deste
certame. O programa de showcases que
apresenta cerca de 50 projectos musicais
oriundos de 40 países, é o seguinte: Al Bilali Soudan (Mali), Alogte Oho & His Sounds of Joy (Gana), Aragaki Mutsumi (Japão), Bab L’Bluz (Marrocos /França), Boi
Akih (Indonesia/Países Baixos), Brìghde
Chaimbeul (Reino Unido), Chalanes Del
Amor (Chile/México), Dongyang Gozupa (Coreia do Sul), Ebo Krdum (Sudão/
Suécia), Echoes of Zoo (Bélgica), Ghetto
Kumbé (Colômbia), Hudaki Village Band
(Ucrânia), Kosy (Polónia), Manou Gallou
(Costa do Marfim/Bélgica), Mateus Aleluia (Brasil), Mazaher (Egipto), Nakibembe Xylophone Troupe (Uganda), Naïssam
Jalal & Rhythms of Resistance (Síria/França), Neuza (Cabo Verde), Northern Resonance (Suécia), Pongo (Angola/Portugal),
Rangamatir Baul (Índia), Rodrigo Cuevas
(Espanha), Sahib Pashazade Duo (Azerbaijão), Sofía Rei (Argentina/Estados Unidos), Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız
Duo (Turquia), Antonio Castrignanó &
Taranta Sounds (Itália), Bokanté (Guadalupe/Estados Unidos/Canadá), Cimafunk (Cuba), Kobo Town (Trinidade e
Tobago/Guiana/Canadá), Lova Lova (República Democrática do Congo/França),
Scúru Fitchádu (Cabo Verde/Portugal),
Ayom
(Brasil/Itália/Espanha/Portugal),
Bandé-Gamboa (Guiné Bissau/Cabo Verde/Portugal), Miroca Paris (Cabo Verde/
Portugal), Lina_Raül Refree (Portugal/
Espanha), Lucas Santtana (Brasil), Lucia
de Carvalho (Angola/França), O Gajo

“Djourou”

(Portugal), Tanxugueiras (Espanha) e Vitorino (Portugal).
Haverá ainda as seguintes sessões de
djing (para além de um extenso cartaz
de conferências / networks /speed meetings,
etc): Apichat Pakwan (Tailândia/Holanda),
Asna (Costa do Marfim/Senegal/França),
Chocolate Remix (Argentina), Rastronaut
(Portugal) e Rincon Sapiençia (Brasil).

Novos Discos
Toumani Diabaté
e Ballaké Sissoko |
união das cordas
ancestrais
“Kôrôlén”
Nos mentideros do Festival de Músicas
do Mundo de Sines (FMM), uma entre
inúmeras chalaças criadas de improviso
entre alguns dos “clientes habituais”, é a
adulteração da sigla FMM para Festival
de Músicas do Mali. Ano após ano, a música proveniente do sétimo maior país de

África, tem sido a principal protagonista. Umas vezes com Rokia Traoré, outras
com Oumou Sangaré, Salif Keita, Fatoumata Diawara, Bassekou Kouyaté. Várias
vezes com Toumani Diabaté, em diversas
formações (ora mais festivas, ora mais
intimistas). Infelizmente, nunca com Ali
Farka Touré (só os lisboetas é que tiveram o privilégio de os receber em 2005,
no Auditório Keil do Amaral de Monsanto, aquando do lançamento do álbum “In
The Heart of the Moon”).
Mais do que a exímia técnica que aplica na execução da sua Corá de 21 cordas,
o que é verdadeiramente fascinante em
Toumani Diabaté é sua luminosidade
e serenidade enquanto músico, artista
completo, ancião, griot, contador de histórias, sobretudo professor. Para muitos
que o viram em Sines, mais do que um
concerto, fica na memória a “aula” em
que explica as três funcionalidades do
seu instrumento e como faz ritmo, cria
harmonias e improvisa em simultâneo,
apenas com 10 dedos, sem recurso a
qualquer loop station.
Numa fase da vida em que Toumani está a viver na Costa do Marfim, por
causa do “lockdown” da covid-19, porque no ano passado precisava de músi-

Quem teve o privilégio de assistir ao
concerto a solo de Ballaké Sissoko na
noite de abertura do Festival Imaterial de
Évora, sabe que estamos na presença de
um outro griot maliano tecnicamente tão
bom quanto Toumani Diabaté e com o
qual gravou em dueto, em 1999, o álbum
“New Ancient Strings”. Disco dedicado,
claro está, à música clássica do Império
Mandinga.
Ballaké Sissoko, que já atuou com o
violoncelista francês Vincent Ségal também de 2016 é, igualmente, um músico
de diálogos improváveis. Com as músicas do passado e do futuro. “Djourou”
(2021, No Format) significa corda (igualmente em língua Bambara). É esta a corda que liga Ballaké a instrumentistas de
todo o mundo e de vários géneros.
“Djourou” é um disco, curiosamente,
em que os momentos mais epifânicos
são executados por Ballaké a solo (“Demba Kunda” e “Mande Tabolo”). Mais do
que uma mostra de virtuosismo, este é
sobretudo um retrato de versatilidade,
de diversidade de um músico que gosta de tocar “fora da caixa” e de explorar
territórios incógnitos. Aqui há encontros
prováveis com a gambiana Sona Jobarteh (tema título “Djourou”) e com a “voz
de ouro” de África, Salif Keita (“Guelen”). Mas, sobretudo, experiências “Ahhhh” (como diria o nosso Bruno Pernadas) no recriar da sinfonia fantástica de
Berlioz com o violoncelista Vincent Ségal e com o clarinetista Patrick Messina
(“Jeu Sur La Symphonie Fantastique”);
em formato art-pop sensual francófono
e “birkiano” com Camille (“Kora”); em
território spoken word com o rapper (também) maliano Oxmo Puccino (com um
timbre imponente que nos faz lembrar
o jamaicano Linton Kwesi Johnson) em
“Frotter Les Mains”; num registo alt-folk
com o cantautor britânico Piers Faccini
(“Kadidja”); ou numa catarse synth-pop e
indie-rock progressivo com Feu! Chatterton (“Un Vêtement Pour La Lune”). Sublime. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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Sob o céu de Alice
As salas de cinema têm para lhe oferecer o último (mas não
derradeiro, esperemos) bom filme de Clint Eastwood e um
exuberante e poético drama romântico da novel cineasta Chloé
Mazlo. Que mais se pode pedir?

Concertos
de final de verão
©Luis flôres/Made in portugal

Mandibules, de Quentin Dupieux |
França / Bélgica, 2020
Com: Grégoire Ludig, David Marsais,
Adèle Exarchopoulos,
•Eis uma comédia-burlesca, género
fantástico, surreal e louca, com uma
trama que diz
assim: “dois
amigos encontram
uma mosca gigante
presa no portabagagens de um
carro e decidem
treiná-la para
ganhar dinheiro...”
Na opinião do
matutino francês Libération, o filme é
“uma comédia profética que nos ensina a
ter cuidado com as normas”.
Céus do Líbano / Sous le ciel d’Alice, de
Chloé Mazlo | França, 2020
Com: Alba Rohrwacher, Wajdi
Mouawad, Isabelle Zighondi.
•Uma história de amor e de família
entrelaçada com a história trágica do
Líbano, bem contada, inventiva (mistura
cenas de animação) com humor, muita
afectuosidade e sentido poético. Nasceu
uma cineasta, Chloé Mazlo!
Falling – Um Homem Só, de Viggo
Mortensen | Canadá / Reino Unido, 2020
Com: Viggo Mortensen, Lance
Henriksen, Laura Linney.
•É a realização de estreia de Viggo
Mortensen, actor
sobejamente
conhecido que
aqui dá provas de
outros talentos.
Surpreendente é
a narrativa, em
moldes mais ou
menos clássicos,
de uma crónica
familiar, assaz perturbadora, sobre a
incomunicabilidade entre pai e filho.
Sensível e comovente.
Cry Macho, de Clint Eastwood | EUA,
2021
Com: Clint Eastwood, Eduardo Minett,
Natalia Traven.
•Aos 91 anos de idade, Eastwood
regressa à ambiência do “road movie”
existencial e aos temas da redenção,
do envelhecimento, das relações intergeracionais, da virilidade, para uma
obra (que traz
à memória, “A
Última Canção”
/ Honkytonk
Man, 1983)
de manifesto
pendor
testamentário,
Cry Macho: um
ex-artista de
rodeos aceita a missão de ir ao México
trazer de volta o filho adolescente de
um antigo patrão.

France, de Bruno Dumont | França, 2021
Com: Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay.
•Do poder dos media e das redes
sociais na transfiguração da realidade
trata o último
filme do autor
de “Humanité”
(1999), centrado
na história de
France de Meurs,
uma jornalista
de televisão,
consciente e
lúcida.
007 - Sem Tempo Para Morrer, de Cary
Joji Fukunaga | EUA / Reino Unido, 2020
Com: Daniel Craig, Ana de Armas, Léa
Seydoux.
•Será que o novo Bond é o retorno ao
universo clássico
do mítico agente
007, divertido
e bem urdido
– revelando-se
tão sedutor e
elegante como Léa
Seydoux – ou, pelo
contrário, é um
James Bond sem
surpresas, a exibir cansaço? A ver vamos.
Dune – Duna, de Denis Villeneuve |
EUA, 2021
Com: Timothée Chalamet, Zendaya,
Josh Brolin.
•Revisitação do romance homónimo
de ficção científica de Frank Herbert
que o realizador David Lynch adaptara,
em 1984, fazendo uso de sofisticados e
espectaculares efeitos especiais, para já
não falar da atmosfera claustrofóbica e
do toque shakespeariano.

E ainda...
Rifkin’s Festival, de Woody Allen; The
Last Duel, de Ridley Scott; Terra Nova,
de Artur Ribeiro.

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

Paus

O

tão esperado regresso da
cultura e dos espetáculos
chegou, mas de uma forma prudente. Há alguns
concertos marcados, mas
nenhuma perspetiva sólida
que se irão realizar, sempre
na corda bamba, as produtoras, artistas
e público estão cautelosos. Iniciamos a
agenda com os concertos de Caetano
Veloso. Líder do movimento musical
chamado de tropicalismo, Caetano
não necessita de grandes apresentações. É sobejamente conhecido pelo
público português e costuma ter sempre nas suas tours uma passagem por
terras lusas. Em setembro irá tocar no
Coliseu de Lisboa dias 1, 2 e 3, no Teatro Municipal da Guarda a 5, no Coliseu do Porto dias 7 e 8.
No dia 10 de setembro, em Guimarães, o Centro Cultural Vila Flor recebe Sílvia Perez Cruz, considerada
atualmente a grande voz da Península
Ibérica. Vencedora dos prémios Goya
em 2012 e 2017 na categoria de “melhor canção original” e melhor voz
pela conceituada revista Rolling Stone
tem esgotado salas em várias partes
do mundo. A compositora catalã vem
mais uma vez a Portugal brindar-nos
com as suas melodias. Na música de
Sílvia podem distinguir vários estilos
que viajam entre o flamengo e o jazz;
entre o folk e até o fado. No formato
trio, ao lado de Bori Albero no contrabaixo e Carlos Monfort no violino, Sílvia vem mostrar-nos o seu mais recente projeto, “Farsa (género imposible)”.
Um concerto a não perder.
No Grande Auditório do Centro de

Artes e Espetáculos da Figueira da Foz
está marcado para dia 25 de setembro
um concerto dos Clã. A banda conceituada vem apresentar o seu mais recente trabalho “Véspera”. Os Clã são
já uma banda madura e consolidada
no panorama musical português. Com
início em 1992 vêm apresentar o álbum lançado em pleno confinamento.
É o nono disco da banda e veio em boa
hora! Para os fãs será um concerto a
marcar na agenda.
Ainda no Norte, na Alfândega do
Porto, de 30 de setembro a 2 de outubro teremos o North Music Festival
com destaque para os nacionais Ornatos Violeta, banda com sonoridade
caracterizada pelo rock alternativo que
alcançou um grande sucesso no final
dos anos 90; também com uma estética que anda pelo rock alternativo, mas
com influências do ‘post-punk’, os Linda Martini, banda do início dos anos
2000, e o último destaque vai para os
PAUS. Banda criada em 2009 apresenta-se com um set de bateria improvável e conta com bastantes influências
de Krautrock e do rock progressivo.
O quarteto tem tido uma visibilidade
merecida.
No Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, a 30 de outubro, teremos
Alice Phoebe Lou que está de regresso
a Portugal para apresentar o novo disco. A jovem compositora sul-africana
conhecida pela sonoridade soul jazz
fará de certeza um concerto inesquecível. Terminamos com a expectativa
que mais concertos se irão realizar e
que claramente estamos a regressar ao
ativo. Bons concertos! Susana Cruz
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A QUEDA

D

esde o início do namoro, existia
uma razão forte para não me
casar com a Deolinda. Prevaleceram, porém, as graças dela –
palminho de cara, elegância do
corpo, arte culinária, apreciável
cultura geral, jeito meiguinho
de me dar a mão, o riso e o sorriso. Mas
eu já conhecia, nesse primórdio da relação, a paixão de Deolinda pela escalada
de montanhas. Mais me assustei quando
a ouvi dizer que o sonho da vida dela era
subir enormidades dos Pirenéus. Comigo
por companhia. Entretanto, disse, havia
de treinar-me para o exercício de subir
por declives e encostas íngremes para
melhor apreciar o encanto da paisagem,
olhada pelo lado de cima.
O choque de personalidades e de
projectos de vida revelou-se cedo, impunham-se os meus terrores perante as
alturas. Tudo ficou evidente em plena
lua-de-mel, quando me recusei a espreitar de um miradouro de onde se avistava,
lá no fundo, um vale salpicado de habitações que, observadas a tal distância, mais
pareciam miniaturas. Fiz finca-pé em que
não me chegaria à frente do miradouro e
lembro-me da risada dela misturada com
os gritos: Medricas! Medricas!
O mesmo risonho insulto me atirou de
cada vez que viajámos por terras montanhosas e ela se apresentou com cordas e
material apropriado para verticalizar os
passos, montes acima. O meu bom feitio
e preocupação pela harmonia do casal
levara-me ainda, e a contragosto, a duas
tentativas para acompanhar a intrépida.

Mário
Zambujal
Em ambos os casos cedo desisti, encharcado em suor e exposto à troça de Deolinda:
Medricas! Medricas! Pois sim, mas antes a
cautela que a vertigem de olhar para baixo
e avaliar a distância da terra plana e firme.
Pior, os medos que nos atingem podem
fixar-se no cérebro, ameaçando o que devia ser a tranquilidade do sono. Não temo
pesadelos, excepto os que nos afastam do
chão seguro. Mas pesadelos considero
as situações vividas ou imaginadas, em
consequência dos desafios lançados por
Deolinda.
Agora, neste momento, tombo no pânico. Eu não queria, sequer, entrar no
elevador que nos conduziu ao vigésimo
quarto andar do edifício, famoso pelo terraço de onde se avista meia cidade. Estes
elevadores rápidos provocam-me, nas
subidas e descidas, a sensação aflitiva de
ter perdido o pé.
Chegados ao terraço, decido não me
aproximar do murete onde se encostam
os destemidos, gente que parece não
acreditar na força da gravidade. A Deolinda, inclusive, está encostada ao murete, metade dentro, metade fora do edifício. E desafia-me com a provocação do
costume:
– Vem para aqui, querido. Não me sejas
medricas!
Dou ainda alguns passos na direcção
do precipício mas retrocedo atordoado, a
ponto de desfalecer. Encostado à parede
mais recuada, tremo ao ver um casal, em
pé sobre o extremo perigoso do terraço, a
rir-se para uma selfie. Só eu sentirei o pavor de uma queda das alturas? Grito para

O choque de
personalidades
e de projectos de
vida revelou-se
cedo,
impunham-se
os meus terrores
perante as
alturas. Tudo
ficou evidente
em plena
lua-de-mel

a Deolinda, ao mesmo tempo que agito
os braços num apelo à retirada:
– Vamos, amorzinho. Vamos para casa,
peço-te.
Ela parece sensível à súplica, mas formula condições:
– Pois sim, mas tens de vir buscar-me.
Terrível situação. Por um lado, o desejo
intenso de me ver em casa, por outro o
preço de me arriscar a uma queda fatal.
Ainda disse:
– Vem tu aqui, doçura. Eu, bem sabes,
tenho um pé torcido.
O pé torcido. Meses antes, num assomo de bravura, esforcei-me por galgar
uma elevação mais suave, simplesmente
veio o susto de sempre mal dei três passos oblíquos. Aleguei então o pé torcido
para a impossibilidade de prosseguir
monte acima.
Na ocasião, Deolinda riu-se como se ri
agora, quando me provoca fazendo equilíbrios no murete e insiste:
– Tens de vir. Não vamos dormir neste
terraço.
A alusão ao dormir aumenta a minha
impaciência em afastar-me do cenário
aterrador e tenho pressa, peço que tenhas dó, piedade, mas ela não perde o
sorrisinho de troça e diz:
– Vá, resolve-te, estou quase a cair.
Esse é o momento supremo, avanço
para ela tentando segurá-la e segurar-me,
suores frios me escorrem no rosto, agarro
e puxo com toda a força de um desesperado, ouço o grito de Deolinda, larga-me
o braço estúpido! – mas era tarde: caímos
da cama.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6

Horizontais:

VERTICAIS:

1-Bandas; Ornamento que, entre
os Medos e os Persas, os soberanos,
punham na cabeça. 2-Enlaces; Sedimento. 3-Cerce; Telúrio (s.q.);
Lamento. 4-Forma arcaica do artigo
o; Dissimulo; Governanta. 5-Levante;
Alumínio (s.q.). 6-Aborrecimento;
Navio. 7-Cultivar; Preposição (inv.).
8-Na mitologia egípcia, primeira de
todas divindades, personificação
do deus Sol; Carne do lombo dos
bovinos, entre a pá e o cachaço; Argola. 9-Flanco; Actínio (s.q.); Prata
(s.q.). 10-Organização terrorista
basca; Bebedeiras. 11-Pastícula excepcionalmente pequena; Escárnios.

1-Remanescera. 2-Cachucho; Pintura
(inv.). 3-Contracção da preposição de,
com o pronome demonstrativo os;
Primeiro nome da fadista portuguesa,
Antunes Pereira (13-08-1937), de
apelido Castro, na vida artística;
Embaraço. 4-Aqueles; Imagina;
Abreviatura usada em astronomia,
para indicar antes do meio-dia.
5-Município do Distrito de Viseu.
6-Carimbo; Viela. 7-Tântalo (s.q.);
Ajustam; Estrôncio (s.q.). 8-Despeito;
Rio da Suíça; Pratiquei. 9-Canção;
Nome de letra (pl.). 10-Letra do
alfabeto grego; Madrasta; Érbio (s.q.);
Desprotegido. 11-Ardentes.

7
8
9
Soluções:

10

1-LADOS; TIARA. 2-NÓS; SARRO. 3-RÉS; TE; AI; C. 4-EL; CALO; AMA. 5-S:
AURORA; AL. 6-TÉDIO; NAU; I. 7-A; ADUBAR; ED. 8-RA; ACÉM; ARO.
9-ALA; AC; AG; S. 10-ETA; OSGAS. 11-ÁTOMO; RISOS.
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VANTAGENS
ASSOCIADOS INATEL

Porque a sua saúde merece.

FITNESSUP

800 100 222
info@smileup.pt
www.smileup.pt

www.fitnessup.pt
fitnessup.pt/empresas
Cod d8fdb639f7
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Consultas de todas as especialidades
nos principais grupos privados
Até 35€, excepto Pediatria até 40€*

Temos uma solução
de Ouro para si.
Tenha uma protecção para a
sua saúde, em qualquer parte
do país, com o
Plano Inatel Saúde Ouro.
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Plano Inatel
Saúde Ouro
desde 6,25€ / mês

SMILE UP

Consultas de Medicina Dentária
e 31 actos médicos gratuitos
Teste Covid-19
Valores Convencionados

ERGOVISÃO

MINISOM

800 214 850
online@ergovisao.pt
www.ergovisao.pt

800 100 210
www.minisom.com
30 dias de experiência gratuita
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* Consulte mais informações em www.saudeprime.pt/inatel-geral/inatel-saude-prata-e-ouro.html
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Sem período de carência, sem exclusões e sem limites de utilização.
CONTACTE-NOS: 210 027 000 inatel.saude@inatel.pt OU NA SUA LOJA INATEL

COMFORT KEEPERS

WOOSH - RENOPEL

CLÍNICAS PERSONA

CORE CLINIC

214 210 182
comercial@comfortkeepers.pt
www.comfortkeepers.pt

214 481 960 | 229 476 886
geral@woosh.pt
www.woosh.pt

www.clinicaspersona.com

218 244 801
geral@coreclinic.pt
www.coreclinic.pt

Mais informações: 210 027 000 | associados@inatel.pt | www.inatel.pt
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