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FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

Envelhecer é natural

R
ilustração

Rita faia

ita Faia nasceu em 1987 em
Lisboa.
É licenciada em Pintura
pela Faculdade de Belas
Artes de Lisboa e tem uma
pós-graduação em Ilustração
Artística pela UAL-ESTAL.
Durante um Curso de Desenho de
Natureza descobriu as saídas de campo
e o gosto por desenhar plantas. Desde
então que a botânica tem sido o foco
principal do seu trabalho, com o guache
como medium de eleição.
Em 2017 é seleccionada para os
Jovens Criadores, na categoria de Banda
Desenhada/ Ilustração.
Ao longo do seu percurso participou
em diversos projectos e exposições, tendo
ilustrado capas de livros, fanzines, e
embalagens de sementes.

O

aumento significativo da esperança média de vida dos seres humanos, consequência dos avanços científicos, seja
na saúde, seja no funcionamento socioeconómico das
sociedades, é uma novidade boa dos tempos modernos.
Drama é não envelhecer.
O que a Ciência nos ensina é que a melhor solução para
envelhecer com qualidade depende muito dos comportamentos, por isso a velhice prepara-se.
As políticas públicas de envelhecimento ativo resultam desta
constatação. Se houver atividade mental, social e cívica, se se praticar exercício físico, continuando ativo e não desistindo do mundo e
do prazer de participar nele e de aprender, os fenómenos naturais e
sinais de envelhecimento físico podem-se ir atrasando, aparecendo,
cada vez, mais tarde.
O ser humano precisa mais do apoio dos outros em dois momentos da sua vida: quando é criança e quando envelhece. Numa sociedade em que há o mito da juventude eterna, as crianças, apesar de
todos os crimes sobre elas, são crescentemente menos abandonadas
e discriminadas e menos excluídas que os mais idosos.
Os impactos sobre a felicidade de cada homem que envelhece são
menos negativos se não forem geracionalmente excluídos e se prolongarem a sua atividade no mundo em que vivem. Há um contributo que pode ser individual, que decorre de como se pode preparar a velhice de cada um. Há um contributo social, que se refere a
como a sociedade e os seus inserem e integram os que envelhecem.
Não há sociedades humanistas e progressistas se não se tratam as
crianças e os idosos como seres humanos incluídos, respeitados e
defendidos.
Este Tempo Livre tem precisamente como tema o envelhecimento
ativo e saudável. A Inatel, desde o seu início, tem estado ligada a
este tema. Nas agendas sociais atuais a Fundação coloca no centro
da sua intervenção a questão da intergeracionalidade, a ligação da
tradição à modernidade e a promoção da igualdade, com as mesmas oportunidades, de vivermos todos, em regra, a mesma duração
e em iguais condições de dignidade e de participação social e cívica,
independentemente da origem social.
Desfrute do Jornal, caro leitor e associado.
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reportagem

leg

Nova de mais para ser
Ou velha de mais para
Testemunho de
quatro mulheres
com mais de 50 anos
que encontraram um
novo propósito de
vida. Aprenderam e
estão a aprender a
envelhecer e querem
ser uma inspiração
para os que as
rodeiam. A vida não
tem idade.
Elas mostram como

P

ortugal é o quinto país mais envelhecido do mundo, ultrapassado
por Japão, Itália, Grécia e Finlândia e estudos recentes afirmam
que em 2050 será o país mais envelhecido da União Europeia.
O envelhecimento é um processo que, mais do que nunca, deve ser vivido
de uma forma natural. Uma vez que o ser
o humano vive mais anos, deve fazer essa
preparação o mais cedo possível, para que
todo o processo de envelhecer seja vivido
de uma forma saudável e autónoma. A
forma como envelhecemos depende das
características de cada um e de como cada
um se prepara para uma nova fase da sua
vida. É errado afirmar que a partir dos 60
anos todos os seres humanos vão ter perda
de visão, problemas nas articulações, perda
de memória. Envelhecer não pode ser visto como algo que acontece a todos de igual
forma, porque não somos iguais.
Segundo o professor e neurologista
Joaquim Ferreira a questão que se coloca
é se ao longo do envelhecimento há um
conjunto de coisas menos boas que obrigatoriamente têm que acontecer. Será que
as pessoas têm obrigatoriamente que perder a sua autonomia? Será que ao longo
do tempo vão ter obrigatoriamente dores?
Será que aquilo que associamos às pessoas
mais velhas tem obrigatoriamente que
acontecer?

A Ana, a Sílvia, a Nora, a Susana, confirmam, sim, que há um conjunto de coisas
menos boas, mas não temos que perder
a autonomia, não temos que ficar todos
doentes, não temos que deixar de viver.
A Susana tem 53 anos e hoje, para além
de muitas outras coisas, é modelo 50+.
Participa em campanhas de publicidade,
vídeo e fotografia, onde representa as mulheres com mais de 50 anos com uma vida
ativa.
A Sílvia tem 64 anos e hoje é repórter
60+. Viaja, escreve em sites portugueses e
brasileiros, acompanha e faz reportagens
em eventos como a Cimeira Social no
Porto e a Websummit em Lisboa, sempre
com o propósito no protagonismo sénior,
envelhecimento ativo e economia da longevidade. “Tornei-me repórter 60+ convicta”.
Norma, 67 anos, uma defensora do envelhecimento ativo e luta pelos direitos
dos mais velhos. Muito presente em ações
que possam mudar a forma de pensar e de
viver o envelhecimento no Brasil. Aos 67
anos ainda continua ativa no mercado de
trabalho como na área comercial.
Ana Campos, 61 anos, 3 filhas, 10 netos,
regressou à faculdade em 1998 e em 2021
ainda continua a estudar. Do marketing e
comunicação, à psicologia, com a paixão
mais recente em coaching e PNL.
Em comum, para além da idade, são

mulheres com atividades diárias nas
mais diferentes áreas, mulheres que
mudaram de vida e que se sentem com
capacidade física e intelectual para as
mais variadas atividades, e acima de
tudo, mulheres que aceitam envelhecer.
Rejeitar o processo natural e inevitável
de envelhecer pode ser um problema.
Segundo o professor Joaquim, “quem
não aceita o envelhecimento entra num
processo de negação, não só se confronta com as perdas das faculdades que são
inevitáveis, mas tem o sofrimento adicional de não conseguir lidar com isso com
tranquilidade, é mau e muito difícil de
prever e de intervir, seja a família, sejam
os médicos.”
A Susana sabia que a partir dos 50 anos
queria mudar de vida. Queria deixar o
trabalho na Comissão Europeia, em Bruxelas, e queria estar mais disponível para
si, e para os outros. “Sentia que tinha pouco tempo para mim e para os outros. E
já tinha isso na cabeça, de ter mais tempo
para dar asas ao meu interior e aos meus
interesses aos 50 anos.”
Depois de experiências na Comissão
Europeia, de voluntária e professora de
geografia na escola de Luanda, Susana
deu o “salto”. “Organizei a minha vida
financeira para conseguir dar o salto aos
50 anos”, e voltou para Portugal onde
reencontrou amigos, reestabeleceu pon-
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Da esquerda para
a direita, Susana,
Sílvia, Norma e
Ana

velha
ser jovem?
tes profissionais e voltou àquele que foi o
seu primeiro emprego, modelo. Hoje com
brancas e com rugas, mas com a energia
de sempre. “As marcas nacionais e internacionais querem pessoas normais.
Eu deixei o meu cabelo branco, natural,
decidi assumir há 5 anos e é muito bem
aceite, aliás, tem sido mesmo importante
para as marcas. É preciso também energia, autoestima, naturalidade para ser
modelo 50, e claro, não haver espaço para
preconceito. Eu não alimento e não sinto
isso, aliás, quem trabalha comigo e quem
me acompanha dá-me muita força.”
Na opinião da Susana, o que impede as
pessoas de avançar depois dos 50 ou 60
anos é o medo de avançar, “medo de achar
que não vão conseguir. É preciso ter autoconfiança, é preciso ser ousado.” E como
se prepara e trabalha essa ousadia? “É um
trabalho interior, temos que resolver connosco próprios. Temos que ser mais autênticos.”
Para além de modelo, Susana está a estudar Relações Públicas, Marketing Digital e Eventos, descobriu recentemente a
paixão pela pintura, prepara o projeto de
voluntariado internacional com a duração
de 3 a 6 meses e pratica desporto sempre
que possível, desde BTT, ginástica, Stand
up Padle.
A Sílvia vive em Portugal, mas é brasileira, e quando gravamos a entrevista es-

tava em Roma, Itália a iniciar uma viagem
de 30 dias pelo país para conhecer as suas
origens.
Estudou e exerceu advocacia, mas foi
aos 60 anos que despertou o gosto pelo
jornalismo, mais concretamente jornalismo de viagem. Criou o blog “Across the
seven seas” onde começou por partilhar
as viagens que fazia bem como entrevistas
a especialistas na área da saúde para dar
conselhos para um bom envelhecimento.
Enquanto repórter 60+, com carteira
de jornalista, Sílvia recusa falar em preconceito porque nunca o sentiu, “de jeito
nenhum. Eu nunca sofri”, mas sabe que
no mercado de trabalho o preconceito em
relação à idade existe. “Ainda há preconceito sim. Há dificuldade em encontrar
trabalho. No Brasil já há start ups (Maturi recrutamento 50+) , que desenvolvem
projetos dentro das empresas, na área dos
recursos humanos, os 50 +, porque vive-se com muito preconceito.”
Sílvia está sempre atenta a fóruns na Internet, eventos presenciais que tem o mais
velho como protagonista e para ela é fácil
perceber os países que estão a trabalhar a
sociedade para as vidas longas e os que
não estão. “Estados Unidos, Reino Unido
e Israel, fazem barulho para defenderem
os 60+, desenvolvem o empreendedorismo e a autoestima. Os EUA já perceberam
o potencial económico que os 60+ têm,

desde turismo, saúde e até o imobiliário.
Há muitas pessoas de olho nos mais velhos. Em Israel desenvolvem tecnologia
para os mais velhos, como por exemplo,
relógios com aplicações pensadas para os
mais velhos”.
Em Portugal ainda não percebemos as
mudanças que já estão a acontecer e não
estamos preparados um novo país onde
viver até aos 100 é cada vez mais uma realidade.
Para o professor Joaquim está claro,
“Há várias coisas que politicamente importantes vão acontecer. Uma delas é
facto que vamos viver mais anos, logo
vai haver mais pessoas com doenças neurodegenerativas. Vai haver mais gente a
viver mais tempo, a ter doenças, e vão
viver mais tempo com essas doenças.
O peso do ponto de vista dos cuidados,
sistema saúde, social e até famílias vai
aumentar. E não nos estamos a preparar
para isso, nomeadamente as famílias e as
estruturas que têm responsabilidade. Todas as instituições, seja a INATEL, sejam
outras que têm um olhar de preocupação com aquilo que acontece daqui a 20
anos. O peso dos cuidados vai aumentar
e temos que nos preparar em dois níveis:
1. Tentar que a perda de autonomia não
seja obstáculo; 2. Aumentar o maior tempo de autonomia.”
Sobre a autonomia, Sílvia lembra que
uma das partes boas de ser mais velho,
e que é imprescindível manter é a autonomia da vontade “o nosso foco é continuarmos a ser protagonista das suas
vidas, com respeito pela saúde, por nós
próprios, 60+ não é mais idoso. Vamos
ter que começar a olhar para os 90+ é que
são idosos”
“Envelhecer pode ser bom, até porque
a outra opção é morrer”, a frase é da Norma, 67 anos, brasileira, assumidamente
ativista da longevidade. Norma percebeu
que estava a envelhecer e quis perceber o
que é que isso podia significar porque “há
8 anos percebi que ia envelhecer e a única
referência que eu tinha sobre envelhecer

seria aquilo que tinha acontecido com a
minha avó, esperar que a família cuide
de mim. Mas diziam que eu estava nova
de mais para ser velha, mas também era
velha de mais para ser jovem. E comecei
aí a minha procura por como envelhecer,
desde o que vestir, o que fazer, como fazer,
e descobri que esta inquietação não era só
minha. Mais mulheres tinham as mesmas
dúvidas que eu tinha.”
Se para muitos o envelhecimento já é
um facto, para Norma não o é. “Ainda não
é um facto o envelhecimento, estamos em
andamento, somos a primeira geração.
Neste momento o mais importante é divulgar e fazer com que todos percebam
que envelhecer hoje não é estar incapaz,
envelhecer hoje a possibilidade de celebrar o aniversário sem estar incapaz. Se
eu me sinto como me sentia aos 30 anos,
não, mas eu sou dona de mim, física e
mentalmente. Aceitar o envelhecimento ainda é muito difícil porque existe um
preconceito muito grande, e é justificável
porque há pouco tempo ainda se morria
aos 60 anos. É natural, para mim, esta dificuldade em aceitar e agora estamos a desconstruir esta ideia”
A desconstrução passa por vermos a
neta do Paul McCartney a ter um concerto do avô de 80 no seu aniversário. Por
acompanharmos o envelhecimento de figuras públicas como Fafá de Belém e Ney
Matogrosso, e perceber que, apesar de
não ser fácil, é possível envelhecer bem.
“Não pense que é fácil, porque a partir
dos 40 anos ficamos invisíveis. O que podemos fazer: aceitar e dizer eu vou fazer
67 anos o mês que vem. Precisamos cada
vez mais de inspiração, de exemplos práticos, de alguém mais velho que continua
ativa, porque assim o exemplo que temos
é positivo e não as pessoas incapacitadas
que imaginamos associadas ao envelhecimento.
Norma realça que estamos a envelhecer
porque se conseguiu evoluir nas áreas da
saúde e da tecnologia: vacinas, saneamento básico, tecnologia, e quem tem a ganhar
e pode começar desde já a preparar-se são
as gerações mais novas, que não devem,
em momento algum descurar o exercício
físico.
Joaquim, professor e neurologista, concorda e afirma que a prática de exercício
físico é uma das regras básicas para envelhecer bem “porque de facto tem um
papel muito importante e não é um cliché
médico, daquelas coisas do bom senso.
Mesmo nas doenças neurodegenerativas
temos aprendido nos últimos anos que
aquilo que mais atrasa a doença de avançar parece ser a atividade física, portanto,
é mais potente do que os medicamentos.
Em doenças como alzheimer e parkinson
sabemos hoje que a atividade física é essencial para atrasar o seu aparecimento
e desenvolvimento, e até sabemos mais:
qual é a atividade física. É a aeróbica, é
cansarmo-nos um bocadinho, por exemplo, se for caminhar, tem que ser um passo rápido. E isto é útil para quem tem a
doença e para quem não tem a doença. É
uma regra básica para toda a população.
Estes hábitos devem ser adquiridos o mais
precoce possível.”
A Ana não é adepta de exercício físico,
mas exercitar a mente é o que mais gosta de fazer, prova disso foi o regresso à
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faculdade aos 38 anos, e hoje, com 61
anos, ainda se junta aos mais novos para
aprender sobre tudo. Da comunicação
empresarial, passando pela estatística,
pela psicologia, coach e PNL, a Ana quer
sempre aprender mais, e mais do que
isso, quer ter a certeza que não tem tempo para o “com dor ”. “Quando chegamos
perto da idade da reforma surgem todas
as questões relacionadas com a nossa
identidade. O que vejo à minha volta, o
meu grupo de amigas, todas aquelas e
aqueles que têm atividades para além do
trabalho, continuam ativos, e ficam sem
tempo para o ‘com dor ’ e isso é para nós
e para os outros que nos veem.”
Ana é hoje uma inspiração para as filhas
e netos. “Sinto que sou uma inspiração
de energia e de vontade de fazer coisas,
de estar sempre ativa”. A filha mais velha
já seguiu os passos da mãe e aos 38 anos
também voltou à universidade.
Se é fácil envelhecer e se é fácil acompanhar as aulas na faculdade, Ana deixa
claro que nem tudo é um mar de rosas
“Há realmente mais dificuldades, como
por exemplo a capacidade de atenção,
mas eu defendo-me, e não quer dizer
que não tenhamos capacidade de aprendizagem, temos e temos uma mais-valia
que é o conhecimento que vamos acumulando ao longo do tempo e do qual
tiramos partido, consciente e inconscientemente.”
Se acompanharmos a Ana nos próximos
anos vamos continuar a vê-la a estudar, a
receber os netos em casa, e a dedicar-se à
escrita. Maria João Costa

Joaquim Ferreira

A

ceitar que a idade e o que a idade nos traz, mas antecipar essa
mesma idade e o que ela nos
pode trazer.
Há coisas que podemos fazer
para envelhecermos de forma
mais saudável? Há. A resposta é
sim e devemos começar logo no ensino básico. O neurologista Joaquim Ferreira explica:
“A primeira coisa que podemos fazer
para envelhecer de forma saudável é evitar as doenças que são preveníveis, e que
intervém no nosso envelhecimento, são
claramente as doenças cardiovasculares. E
como o pode fazer? controlar a pressão arterial, evitar a diabetes, ter uma dieta adequada, evitar o excesso de peso. São doenças relacionadoras com vasos sanguíneos,
órgãos, até o cérebro, e a probabilidade
de termos perdas intelectuais e motoras é
muito grande.
Depois há uma regra básica: atividade
física porque de facto tem um papel muito
importante e não é um cliché médico, daquelas coisas do bom senso. Não. Mesmo
nas doenças neurodegenerativas temos
aprendido nos últimos anos que aquilo
que mais atrasa a doença de avançar parece ser a atividade física, portanto, é mais
potente do que os medicamentos. É uma
regra básica para toda a população. Estes
hábitos devem ser adquiridos o mais precoce possível.

Professor de Neurologia e Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina de Lisboa e
investigador do Instituto de Medicina Molecular. Presidente da Sociedade Portuguesa das
Doenças do Movimento e Coordenador do Comité de Educação da Secção Euro-peia da
Sociedade Internacional de Doença de Parkinson.

Por último, outro fator que também é
um risco para estas doenças, e a proporção destas doenças, são problemas médicos que nós desvalorizamos ao longo
dos anos. Um dos exemplos é a perda de
audição. Hoje também sabemos que há
uma ligação entre a perda de audição e o
aparecimento da demência ou a progressão da demência e é algo onde podemos
intervir porque a medicina tem evoluído
nesse sentido. E isso também interfere com a nossa interação social porque
a visão, audição, interferem na capa-

cidade de interagirmos com os outros.
E ainda, trabalharmos o estímulo cognitivo, devemos confrontarmo-nos com
a necessidade de usar o cérebro, algo que
não seja repetitivo, mas sim que sejam estímulos variáveis.
O problema é fazer! Mas tudo depende
de um esforço coletivo, porque só é possível pôr em prática se as estruturas que nos
envolvem facilitarem. São necessários espaços ao livre e dentro de portas que nos
predisponham para este envelhecer com
qualidade.”
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Viajando com livros

Redescoberta
de José Cardoso Pires

J

O imaginário de Lisboa na obra de um grande escritor que se empenhou em «ridicularizar
os cosmopolitismos, como sinónimo de provincianismo; sacudir os bonzos e demonstrar
que a austeridade é uma capa do medo e da ausência de imaginação». Memória do passado,
advertência para o presente e aviso para o futuro Por António Valdemar

osé Cardoso Pires é um escritor
com lugar muito próprio na literatura portuguesa do século XX.
A sua obra, que parecia esquecida, voltou a ser assinalada com
a reedição dos seus livros, acompanhados de prefácios de novos
escritores, a publicação de novos ensaios
críticos e o aparecimento de uma extensa biografia realizada por Bruno Vieira
do Amaral. Ficamos a conhecer os vários
aspetos da personalidade do homem rebelde e insubmisso, obcecado com a sua
independência. E também o processo de
criação do escritor que buscou uma «sintaxe citadina», rejeitando os modelos de
uma linguagem nostálgica e sofisticada.
O tema central dos livros de José Cardoso Pires (1925-1998) desenvolveu-se em
redor dos mais diversos cenários geográficos e humanos de Lisboa, apesar de ser
oriundo de São João do Peso, concelho
de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco.
Explicava, sem rodeios, que nascera ali
por mero acaso, pois os pais já se tinham
fixado em Lisboa. Guardou a reminiscência da aldeia longínqua da Beira Baixa. A
formação de José Cardoso Pires decorreu
na Escola Primária de Arroios, no Liceu
Camões, na Faculdade de Ciências e na
Escola Naval para fazer o curso da Marinha Mercante. Tempo marcado pelo fim
da Guerra de Espanha e a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, despertou para a
literatura. Fez parte de tertúlias famosas e
que já desapareceram: o Café Hermínios,
na Almirante Reis, ponto de encontro inicial dos participantes na aventura surrealista; o Café Chiado, um dos lugares dos
frequentadores das livrarias Bertrand e
Sá da Costa; e o Café Portugal, no Rossio,
onde se reuniam os neorrealistas.
Foi a época do MUNAF e do MUD e
das Exposições Gerais de Artes Plásticas,
encerradas pela PIDE, na Sociedade Nacional de Belas Artes. Marcou o final da
década de 50 a candidatura de Humberto
Delgado à Presidência da República. Os
anos 60 ganharam contornos políticos
escaldantes: a guerra colonial em três
frentes de combate; a reabertura do Tarrafal, pelo ministro Adriano Moreira; o
encerramento da Sociedade Portuguesa
de Escritores, pelo ministro Galvão Teles.
Literatura e política estão associadas na
criação literária de José Cardoso Pires. Ao
definir a sua regra de conduta afirmou
que tinha por objetivo: «ridicularizar
os cosmopolitismos, como sinónimo de
provincianismo; sacudir os bonzos e demonstrar que a austeridade é uma capa
do medo e da ausência de imaginação».
Num dos seus principais livros Dinos-

sauro Excelentíssimo disseca o crepúsculo
de Salazar e o equívoco da «primavera
política» de Marcelo Caetano. Desvenda
os labirintos de um País onde tudo se decidia no Terreiro do Paço, nos vários ministérios submetidos ao poder absoluto e
discricionário.
A pretexto do crime do Guincho, José
Cardoso Pires, na Balada da Praia dos Cães,
reconstituiu como era Lisboa e como era
Portugal. O capitão Almeida Santos foi
executado, a 16 de março de 1960, na
vivenda Verde Pino, em Rio de Mouro,
pelos companheiros que fugiram, com
ele, do Forte de Elvas: o médico Jean Jacques Marques Valente, o cabo António

modelo de escrita
concisa, depurada,
reduzida
ao essencial

Gil e Maria José Maldonado. Ao conceber
uma ficção, a partir de factos reais, Elias
Santana – um nome e uma criação do escritor – desencadeia a condução da narrativa no quotidiano de Lisboa: as malhas
da clandestinidade política, o espectro da
traição, os ódios declarados e reprimidos,
os impulsos do sexo, a ansiedade do isolamento, o conflito aberto entre duas polícias, a Judiciária e a PIDE, sempre com
uma a tentar sobrepor-se à outra.
Outro romance de José Cardoso Pires,
O Delfim – considerado a sua obra-prima
– apresenta-nos uma série de metáforas
(a lagoa, a caçada aos patos, por exemplo) não apenas dos anos 60, do auge da
guerra colonial e do fim de Salazar, mas
da realidade portuguesa, dos seus mitos
e dos seus fantasmas. Tomaz da Palma
Bravo, última abencerragem de uma dinastia de aristocratas, agarrado a usos e
costumes senhoriais em extinção, pertence a um grupo que, nos anos 40 e 50,
lançava o pânico, nas cenas de pugilato e
violência das noites de Lisboa.
Quantos outros cenários, na Cartilha
do Marialva, se multiplicam aproximando-nos da Lisboa boémia e maldita? José
Cardoso Pires conheceu os marginais
do Socorro, do Martim Moniz, do Bairro
Alto, do Cais do Sodré e do Parque Mayer. Viu e ouviu os chulos, as prostitutas e
os marialvas nos seus ambientes castiços.
O vocabulário que uns e outros usavam
entrou na sua escrita concisa, depurada,
reduzida ao essencial. As crónicas de José
Cardoso Pires reunidas no Livro de Bordo retomam o itinerário do escritor, através das ruas, das tascas e dos cabarés que
resistiram, ainda, aos primeiros anos da
revolução. Do 25 de Abril que celebrou
com entusiasmo e, durante mais de duas
décadas, viveu e escreveu em liberdade.
Dificilmente se ausentava de Lisboa,
da sua casa em Alvalade e do círculo dos
amigos. Também se refugiava na Costa de
Caparica. O isolamento junto do mar estimulava-lhe a concentração, o exercício
da escrita, a escolha das palavras, num
exigente trabalho de seleção e elaboração
da linguagem. Para escrever o que tinha
apenas de dizer.
Aproxima-se o centenário do nascimento de José Cardoso Pires que decorrerá a
2 de outubro de 2025, com as comemorações nacionais devidas a uma das maiores
figuras da literatura portuguesa do século
XX. Tem um estatuto europeu e universalista e a dimensão do escritor que merecia
a consagração do Prémio Nobel. Legou,
sem qualquer margem para dúvidas, um
dos mais notáveis patrimónios culturais
da língua portuguesa.
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A Casa na árvore
Flor de
loendro,
Santiago
do Cacém,
Alentejo

A bela venenosa

Com o loendro se mataram piolhos, ratos, maridos e invasores
Por Susana Neves

A

o atravessar as nossas auto-estradas, de Norte a Sul do país,
é difícil não se deixar enamorar
pelos loendros (Nerium oleander
L.) em flor, esses grandes arbustos plantados como separadores que podem atingir cinco
metros de altura e viver para além dos 100
anos. Quem não lhes admirou a bondade
de crescerem e florirem sem beneficiarem
de qualquer cuidado humano, sobrevivendo no meio do ruído e da poluição, ou
até mesmo parecendo revigorar-se através
da adversidade num frenesim de floração
e crescimento?
Certamente muitos leitores, e mais
ainda seriam se soubessem que a flor do
loendro no Japão – kyochikuto – simboliza a
esperança na perenidade da vida, porque
um loendro foi o primeiro a florir uns meses depois do avião norte-americano Enola Gay ter lançado a bomba atómica sobre
a cidade japonesa de Hiroshima, no dia 6
de Agosto de 1945, arrasando-a e causando a morte a cerca de 140 mil pessoas. Mas
o que pensariam se descobrissem que este
arbusto da família das Apocináceas (que
incluiu grande diversidade de espécies,
desde a delicada pervinca-menor à quase
repulsiva Stapelia arenosa, uma planta carnuda) não só pode viver muito bem sem a
nossa presença como faz parte do grupo
das 10 plantas mais venenosas que se conhecem a nível mundial?
De facto, o belo loendro (os franceses
chamam-lhe laurier-rose, loureiro-rosa,
porque as suas folhas lanceoladas lembram as do loureiro), conhecido em Portugal por adelfa, espirradeira, cevadilha e
erroneamente rododendro (este pertence
à família das Ericáceas), é todo venenoso,
desde as raízes (usadas no Sri Lanka para
cometer suicídio) até às sementes, passando pelas folhas, ramos, casca e flores. Só
para se ter uma ideia, a ingestão de uma
simples folha pode matar um homem de
80 quilos. Os animais, como cães, gatos,

Pormenor das sementes e da cápsula de um loendro. As sementes são dispersas pelo
vento, mas também se agarram ao pêlo dos animais

Daphnis nerii, Beschouwing – der
wonderen gods in de minstgeachtste
schepselen, vol. 6, Jan Christiaan Sepp,
1843. Cortesia: Biodiversity Heritage
Library.

cabras, burros e cavalos, também sucumbem ao envenenamento. Excepção feita
à Daphnis nerii, a traça verde do exército,
também conhecida por traça gavião ou
ainda traça do loendro. Esta grande traça
migratória (pode alcançar o tamanho do
dedo indicador), de belos tons verdes e
cor-de-rosa, deposita os ovos geralmente
na parte inferior das folhas do loendro e a
sua lagarta verde cresce e engorda devorando as folhas mais tenras. Por seu turno,
a toxicidade que adquire permite-lhe afugentar eventuais predadores.
Apesar de todas as partes do loendro
serem venenosas (na seiva encontram-se
dois glicosídeos cardiotóxicos – a oleandrina e a neriantina – e na casca, a rosagenina, um composto com efeitos semelhante
à estricnina) e a fatalidade por ingestão de
loendro ser elevadíssima, de um modo geral, os animais instintivamente evitam-no,
embora possam ser impelidos a comerem
as suas folhas caso tenham sido presos na
sua proximidade.
A par de outras plantas venenosas, o

loendro foi utilizado para matar vários
tipos de inimigos, desde logo, parasitas
externos. Em Portugal, usou-se tintura de
cevadilha (ou seja, de loendro) para eliminar piolhos e dela se socorreram muitos
soldados que combateram nas trincheiras
da I Guerra Mundial. Em França, o loendro era conhecido como ‘mata-ratos’. Estes roedores sucumbiam à maceração de
loendro em azeite e à ingestão de iscos
misturados com folhas moídas. Desde o
século XVII, a expressão francesa dar ‘o
caldo das onze horas da noite’ (le bouillon
d’onze heures) significa envenenar alguém
(por vezes, o marido), sendo o loendro
uma das plantas que mais se utilizava.
O loendro foi também usado como arma
biológica de guerra. Em 1808, durante a
Guerra da Independência de Espanha, as
mulheres de Ronda (Málaga) venceram as
tropas napoleónicas oferecendo-lhes de
comer espetadas de carne de coelho, javali e veado, feitas com vigorosos ramos de
loendro (el baladre) que colheram na serra.
Temperaram-nas com plantas aromáticas:
alecrim, tomilho, manjerona e hortelã. Assadas numa fogueira e acompanhadas de
bom vinho, estas espetadas foram comidas
com avidez. Os soldados ainda dançaram
e dormiram, mas de manhã quase todos
tinham morrido, não resistindo às toxinas
que os pauzinhos das espetadas espalharam na carne. Porque, como salientam os
guias de medicina forense, o veneno de
loendro é extremamente persistente, encontrando-se activo nos ramos e folhas secas
e até mesmo num corpo carbonizado, permitindo desta forma identificar um crime.
A história do loendro ultrapassa, porém,
as utilizações sinistras do seu veneno. Apesar de igualmente tóxicas, as suas flores
podem ser colhidas e com elas até hoje
na Índia se fazem belíssimas grinaldas de
loendro rosa para oferecer a Ganesha, deus
com cabeça de elefante, símbolo da sabedoria e da prosperidade, que na tradição
hindu remove os obstáculos e as dificuldades aos que lhe prestam culto. Na Grécia
Antiga, as grinaldas de loendro eram oferecidas ao deus do mar, Nereu, e às suas 50
filhas, as Nereidas, evocando desta forma a
preferência dos loendros em crescerem espontaneamente junto dos cursos de água.
Foi, no entanto, a sua adaptabilidade
a vários terrenos, a independência para
crescer e florir sem requerer praticamente
cuidados e a variedade das suas flores, de
pétalas simples, duplas ou semi-duplas, e
de diferentes cores (branca, cor de salmão,
rosa e amarelo) que garantiram ao loendro a presença nos jardins da nobreza e
aristocracia do século XIX bem como a sua
aclimatação e disseminação fora da bacia
do Mediterrâneo onde cresce espontâneo
(mas também no norte de África e no sudoeste da Ásia). Possuir uma colecção de
loendros tornou-se sinónimo de status e
sofisticação. Por isso se compreende que
Sissi, a Imperatriz Elisabeth da Áustria, no
célebre retrato de Franz Xaver Winterhalter, pintado em 1865, apareça junto de um
vistoso ramo de flores de loendro rosa, e
na mesa imperial dos Habsburgos a sobremesa fosse servida em pratos cujo fundo
estava decorado com flores de loendros.
E agora que já leu esta crónica, o que
sentiria se um delicioso bolo de chocolate vienense lhe fosse servido num destes
pratos?
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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apanhados na conversa
dr

O

Guilherme Leite e eu, duas minis das pequenas e um prato de
tremoços, à falta de percebes,
percebes?
– Sabes que escrevi um romance?
– Isso foi há tanto tempo. Depois disso não se tem sabido nada a teu
respeito nas redes (in)sociais…
– O que é queres dizer com isso? Da minha vida privada, ninguém sabe nada…
– A não ser o Facebook e derivados que
gostam tanto de bisbilhotar mas não falam dos teus amores, nem do amor da tua
vida, a comunicação.
- Isso é o grande amor da minha morte.
- Dá cá mais cinco.
- Toma. As bejecas ficam na conta da
nossa amizade.
Apertámos as mãos, meti-me na Zundap, ainda me cruzei com o professor
Morais para nós o Sôtor e caminho fora,
enquanto não chegava a casa, fui pensando como neste país há tanto desperdício.
Não é só a comida nos caixotes de lixo
dos restaurantes de luxo, a gasolina que se
gasta nos engarrafamentos onde se vive
a ilusão de chegar mais cedo e agora nos

engarrafamentos plásticos de águas, refrigerantes, champôs, sacos e saquinhos, que
por não serem biodegradáveis são muito
desagradáveis para o nosso futuro como
humanidade.
Não é o caso do Guilherme que há uma
data de anos foi considerado degradável
e apagado da face dos televisores, assim
como quem nunca existiu. Nem ao menos
um sapato à la Trotsky para denunciar
uma censura mal feita.
Por onde anda este senhor dono de uma
valente cabecinha pensadora e que assume orgulhosamente a sua condição de
saloio.
Atenção que uma coisa é ser-se saloio na
TV, outra é a Saloia TV, porque de saloiadas espertas (com o devido respeito para
os autóctones) estamos nós a assistir todos
os dias na televisão. E há quem enfie o
barrete.
A criatividade do Guilherme Leite, sai-lhe pelos poros, pena que não das células
adiposas.
Os mais miúdos de há trinta e tal anos
ainda se lembrarão dos palhaços Fraldinha e Sabonete, no tempo em que ele pintava a cara?
Pois aqui estou eu a desejar que um dia

Os mais miúdos de
há trinta e tal anos
ainda se lembrarão
dos palhaços
Fraldinha e
Sabonete, no tempo
em que ele pintava a
cara?

destes, alguém o convide para emagrecer
as suas ideias em favor de tantos espectadores que se deliciaram com as personagens por ele criadas na Praça da Alegria e
no Portugal no Coração da RTP.
Voltando à vaca fria sem ofensa para a
Berta Costureira que deve ter arranjado
noivo numa daquelas “Cenas de um casamento” apadrinhadas pelo Guilherme
casamenteiro… lembram-se?
Ele que foi o compadre Vicêncio, que
tirou fotografias em Fotomaton – os deliciosos apanhados do “Já está “ do Joaquim
Letria – que ostentou a condição de senhor
Dinheiro, num tempo em que ainda não
se sabia que havia senhores muito pouco
senhores, mas que tinham o nosso dinheiro a fundo perdido, que escreveu as “Minas e Armadilhas” onde também deve ter
sido armadilhado e que é um grande “Maluco do Riso”, escreveu um romance a que
chamou “O grande amor da minha morte”… parece que o título saiu quando estávamos os dois a emborcar umas bejecas.
A última obra televisiva de que me lembro do Guilherme é “A estação da minha
vida” e talvez esteja aqui a explicação da
paragem desta verdadeira locomotiva
criativa.
É a falta de material circulante!!!
Volta Guilherme porque não há ninguém para te dizer… estás perdoado.
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para Tomar, onde permaneceu até ao século XIV.
Em França, a perseguição levada a cabo
por Filipe IV, e a extinção da Ordem dos
Templários decretada pelo Papa Clemente
V, culmina com a morte do último mestre
templário, Jacques de Molay, na fogueira, em 1314. Em Portugal, séculos depois,
Fernando Pessoa publicou o livro Mensagem (1934), «abundantemente embebido
em simbolismo templário», e em 30 de
março de 1935, meses antes de falecer, redigiu uma Nota Biográfica, em que diz:
«Resumo destas últimas considerações:
Ter sempre na memória o mártir Jacques
de Molay, grão-mestre dos Templários, e
combater, sempre e em toda a parte, os
seus três assassinos – a Ignorância, o Fanatismo e a Tirania» (João Gaspar Simões,
Vida e Obra de Fernando Pessoa).

Castelo de Almourol

Convento de Cristo

LEGADO TEMPLÁRIO
EM PORTUGAL
Uma revisitação a lugares históricos que guardam as memórias
do símbolo da cruz vermelha dos Templários: Óbidos, Tomar,
Almourol, Monsanto, Monsaraz, Marvão

E

m Tomar, segundo José Hermano
de Saraiva, “juntam-se as mensagens da História, o valor dos
monumentos e as belezas naturais”, desde o arruinado Castelo
templário, a Igreja gótica de Santa
Maria do Olival (presumível primeira sede da Ordem do Templo), a Igreja
renascentista Nossa Senhora da Conceição, a Igreja barroca de S. Francisco, Sinagoga (museu luso-hebraico), às margens
do rio Nabão, cujo aproveitamento de
energia hidráulica é considerado o mais
antigo no país.
No alto da cidade, destaca-se o magnífico Convento de Cristo, que inicialmente
pertenceu à Ordem do Templo, passando
depois no reinado de D. Dinis, para a Ordem de Cristo. Construído ao longo de
centenas de anos, é um dos monumentos
nacionais em que estão representados os
vários períodos estéticos, do século XII ao
XVIII, com elementos românicos, góticos,
manuelinos, renascentistas, maneiristas.
Os Templários entraram nas terras lusas para apoiar D. Afonso Henriques na
formação do reino de Portugal. A integridade, bravura e disciplina dos nobres
cavaleiros traduziram-se em muitas vitórias e recompensas. Depois da tomada
de Santarém aos mouros, os templários
tornaram-se proprietários de um extenso
território, ocupando-se do povoamento e
construção de fortalezas. A primeira sede
templária instalou-se no Castelo de Soure,
por doação de D. Teresa à Ordem. Mais
tarde, a Ordem do Templo mudou a sede

©José Paulo Marques

Chegamos à pequena ilha do Tejo, onde se
ergue o emblemático castelo de Portugal,
ex-libris do concelho de Vila Nova da Barquinha. A fortaleza conquistada aos mouros, foi doada por D. Afonso Henriques ao
cavaleiro Gualdim Pais, mestre da Ordem
dos Templários, fundador de Tomar. Após
a extinção da Ordem do Templo, o Castelo
de Almourol passou a comenda da Ordem
de Avis, devido à sucessão de bens e direitos templários constituída por D. Dinis.
O castelo do ilhéu de Almourol é um
extraordinário exemplo de arquitetura
militar da Idade Média. Neste lugar cheio
de lendas e mistérios, podemos assistir à
recriação de um combate templário, pela
Thomar Honoris. Esta associação, fundada em 2014, criou a Escola de Recriação e
Reconstituição Histórica, onde são desenvolvidas as personagens para as recriações
históricas que apresentam ao público.
Na aldeia histórica de Monsanto percorremos o local do Castelo, contruído pelos
Templários durante a reconquista. Depois,
no Jardim Episcopal de Castelo Branco,
encontramos as estátuas dos reis de Portugal, muitos dos que influenciaram a Ordem do Templo. No regresso a Castelo de
Vide, tempo para um cruzeiro nas Portas
de Ródão.
O caminho leva-nos depois a Monsaraz. Considerada uma das vilas mais
bonitas do país, junto ao Alqueva, tem
uma ampla vista sobre as planícies alentejanas. Monsaraz, libertada do domínio
muçulmano, por Geraldo Sem-Pavor, foi
doada aos Templários, e uma vez extinta
a Ordem em Portugal, a partir de 1319,
passou a pertencer à Ordem de Cristo.
Vamos ainda à vila de Marvão, situada
no topo da Serra do Sapoio, outro lugar
estratégico militar raiano, com uma belíssima vista.

O LEGADO TEMPLÁRIO EM PORTUGAL
DR

DATA: 23 a 28 de novembro
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA |
SANTARÉM
DATA: 1 a 6 de março de 2022
PORTO | AVEIRO | COIMBRA |
LEIRIA
Informações: Tel. 210027000
| turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

GUIA ESPECIALISTA

Castelo de Almourol

Mélanie Nascimento, guia-intérprete,
tem uma vasta experiência na área
do Turismo Cultural. É Mestre em
Desenvolvimento de Produtos de
Turismo Cultural e tem o Curso de
Turismo Militar.
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Uma tarde com... Lídia Jorge e Nuno Júdice

O GOSTO DA
Na Feira do Livro
de Lisboa, duas grandes
personalidades
da literatura
portuguesa partilharam
pensamentos,
palavras, páginas
e memórias

“A

feira acaba por ser um
lugar romântico para as
pessoas”, comenta Lídia
Jorge, com sorriso jovial, à
chegada do Parque Eduardo VII. No início da entrevista, tentamos ignorar
o bulício envolvente e os mais variados
sons. “A música entrou num ritmo dançado”, diz a escritora, natural de Boliqueime, Algarve.
Lídia Jorge viveu alguns anos em Angola e Moçambique, regressando a Lisboa, onde prosseguiu a carreira docente
e publicou o primeiro romance O Dia dos
Prodígios (1980). Na sua vida houve um
movimento pendular entre o lugar onde
nasceu e todos os outros lugares que a
acolheram? “O lugar que me acolheu
deu-me uma grande lição de vida, praticamente foi como um embrião de tudo o
que vim depois a conhecer. Aí, encontrei
uma gramática para entender o mundo
e as relações entre as pessoas. Regresso
sempre lá, com a ideia de que regressando eu nunca regresso, acrescento. Aquele lugar vai-me acrescentar. E o lugar vai
estar à minha espera.” Qualquer lugar
acrescenta? “Qualquer lugar acrescenta
aquilo que eu de facto aprendi, ou que
aprendo cada vez que regresso lá. Considero que quem não ama o lugar donde
vem, vai ter sempre dificuldade em amar
o mundo, perceber o que é a criação, esta
espécie de enigma que é a natureza e a
humanidade.”
Certos historiadores defendem que
todos os inícios de século têm ‘anos loucos’. O que podemos dizer sobre este
período que tem diversas camadas de
loucura? “Sim, são várias loucuras, como
uma espécie de erosão à vista que pode
acarretar uma certa fatalidade. Depois da
Segunda Guerra Mundial, o medo era a
bomba atómica. A seguir, passámos do
mundo atómico para o nuclear. O mundo necessitava de um governo global.
Acho que este início de século diz duas
coisas, por um lado, que estamos sobre
um vulcão, por outro, que somos capazes
de evitar que ele ecloda. E isso parte para
uma coisa muito clara, que é uma mu-

dança de sistema global. Se isso for feito
imediatamente será certamente com uma
ruptura imensa, se for feito à la longue [a
longo prazo] pode ser que se evite uma
tragédia. Mas, essa mudança tem de ser
feita. O que eu desejo é que as pessoas
despertem, porque é necessário um entendimento, uma mudança urgente nas
relações humanas e nas relações entre os
países.”
A escritora belga Amélie Nothomb, impedida de assistir ao funeral do pai em
2020, devido ao confinamento, escreveu
um romance de homenagem e despedida, (Premier Sang, publicado em Agosto
de 2021). A mãe de Lídia Jorge também
faleceu durante a pandemia. Ainda é penoso falar dessa perda? “É muito penoso
porque foi uma porta que não se fechou
completamente. Os últimos quarenta
dias que ela passou na vida, sobre a ter-

ra, estava longe de mim. O facto de não a
ter enterrado, foi alguma coisa de muito
traumático. Também estou a escrever sobre ela, quero celebrar o que foi a vida de
uma mulher que atravessou o século XX e
que ajudou a transformar o mundo para
melhor.”
Nos momentos de lazer onde encontra paz de espírito? “Passear no meio
da natureza, no campo e à beira-mar. A
natureza tem outro ritmo, diferente do
ritmo humano. A natureza é lenta.” Tem
o seu próprio tempo… “Sim, transforma-se de uma maneira pausada. A natureza
ensina-nos a regressarmos a um tempo
menos mecânico. Agora, vivemos num
mundo digital a uma velocidade instantânea. A natureza faz as suas trocas possíveis com lentidão. Isso é algo que nos
ensina. Além disso, a beleza da natureza
é imensa. É uma beleza que pré-existe à

vida humana, à escrita, a tudo. E, possivelmente, sobreviverá à vida humana. É
a grande testemunha calada.”

“Encanta-me desocultar o presente”
Dama da Ordem das Artes e das Letras de
França, condecorada com a Grã-Cruz da
Ordem do Infante D. Henrique (2005), em
Março deste ano, nomeada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
passou a integrar o Conselho de Estado,
constituído por três mulheres num total
de vinte conselheiros de Estado.
Escritora amplamente distinguida com
prémios literários nacionais e estrangeiros,
considerada uma das grandes vozes da literatura europeia, tem uma vasta obra traduzida em mais de vinte línguas. Por que
diz ser uma ‘cronista do tempo que passa’? “Se muitos escritores escolhem o tempo passado, como uma espécie de reflexo
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daquilo que está a acontecer no presente,
eu fiz a minha escolha temperamental,
que é do envolvimento com o mundo e
com aquilo que passa. A minha perspectiva é de falar da minha relação do tempo
que eu vi transformar-se. Nessa medida,
pertenço aos escritores que eu nomeio de
‘escritores-antena’, que escrevem a partir
da sensação que o mundo lhes dá do seu
presente. Acho que o tempo que passa é
tão cheio de promessas, de lições, de experiências profundas. Isso, de facto, é-me
suficiente para a minha matéria. Encanta-me desocultar o presente. A crónica é isso
que faz. Mas não é uma crónica simples,
é uma crónica alucinada, e é isso que faz
o escritor.”
No livro de crónicas escritas e lidas por
Lídia Jorge, na Antena 2, ao longo de um
ano, encontramos Teoria e Prática das Mulheres, que narra um episódio de 1999, na
João Pedro Marnoto

Biblioteca Central de Frankfurt, em que a
escritora, convidada por José Saramago,
faz a leitura do conto Marido, e «o texto
impressionou a assistência» (Em Todos os
Sentidos).
Depois de lermos estas páginas, que
continuam a impressionar, consultámos
dados oficiais de 2020 – a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que
conta com 250 voluntários, constatou
que as vítimas tiveram maior dificuldade
em pedir apoio, durante o confinamento
obrigatório, devido ao permanente controlo pelo agressor; a PSP registou mais
de 11.100 crimes de violência doméstica;
no relatório do Observatório de Mulheres Assassinadas, divulgado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género, foram referenciadas 30 mulheres
assassinadas – O que podemos pensar
perante tudo isto? “As pulsões interiores

dos seres humanos têm mudado muito
pouco ao longo dos séculos. Quando há
situações extremas como esta, aquilo que
são as relações vitais voltam a surgir. De
novo, mais uma vez, se escancarou a porta daquilo que é inadmissível, mas que
existe. Há homens que se aproveitam de
uma natural assimetria do casal para se
sobreporem, para exercer domínio, para
se vingarem, para matarem.” Uma conduta bárbara… “Sim, é primitiva. Só uma
vigia permanente vai alterar esta realidade. As mulheres adquiriram discurso
de autonomia, elas sabem defender-se
verbalmente, mas não têm a mesma força
física. Estamos a meio de uma mudança.
É um caminho que se está a fazer, para
que todos os homens percebam que as
mulheres são seres para respeitar. E as
mulheres têm de ajudar, educando os filhos.”
DR

A autora tem publicados doze romances, duas peças de teatro, quatro colectâneas de contos, três títulos de literatura
infantil, um livro de poesia, um de ensaio,
outro de crónicas. A partir deste ano, na
Faculdade de Letras da Universidade de
Genebra, com a recente criação da Cátedra Lídia Jorge, a divulgação da literatura
portuguesa fica mais rica com o estudo da
sua obra. (Esta entrevista antecede a sua
viagem à Suíça, para participar no colóquio de apresentação oficial, em 15 e 16
de Setembro). Que significado tem para
si este reconhecimento? “Acho que é uma
grande deferência, espero corresponder.
Espero que a minha obra, chame outros
nomes do mundo lusófono, para que os
estudantes suíços percebam que a literatura em língua portuguesa é plural, provém
de um espaço geográfico muito vasto, e
que é muito importante para o imaginário
da Europa.”

“Sabia que era poeta”
Uma inesperada chuva de Verão salpicou
mesas e cadeiras. Pouco depois, o calor
voltava. “O escritor está a chegar, já vem
ali”, diz um responsável da Editora, indicando Nuno Júdice. No local da entrevista retiram-se os salpicos das cadeiras. Os
aviões continuaram a sobrevoar as nossas
cabeças, ruidosamente, como se o voo dos
pássaros, os sons da natureza, as vozes
dos encontros, fossem irrelevantes para
quem vive em Lisboa.
Nuno Júdice, nasceu em Mexilhoeira
Grande, Portimão. Recorda que na adolescência já “sabia que era poeta”, revelando: “Escrevia e continuo a escrever,
como escrevia nessa altura, para descobrir
qualquer coisa sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida.” Conclui: “A poesia veio
naturalmente e depois começou a fazer
parte de mim.” Poeta, ensaísta e ficcionista, publicou o primeiro livro de poesia A
Noção de Poema, em 1972. Desde então, foi
distinguido com os mais importantes prémios de poesia.
Quando propomos um jogo de citações,
Júdice aceita a sugestão, sorrindo com
simpatia. Duas tiras de papel encontravam-se dentro de um dos seus livros de
poesia, A Convergência dos Ventos, para serem aleatoriamente escolhidas pelo poeta.
Na primeira, depois de aberta e colocada
em cima da mesa, lê-se um excerto de uma
entrevista de Herberto Helder: «Escreve-se um poema devido à suspeita de que
enquanto o escrevemos algo vai acontecer, uma coisa formidável, algo que nos
transformará» (Público, 4 de dezembro de
1990). Após uma breve pausa, comenta:
“Quando estou a escrever aquilo que espero de formidável é que no fim da escrita surja um poema que me diga qualquer
coisa de novo, qualquer coisa de diferente
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daquilo que escrevi antes. Que o poema
transforme… A poesia pode ter essa função, mas nem sempre é uma transformação imediata. Às vezes, quando encontro
alguém que me diz que aquele poema foi
muito importante, em determinada ocasião da sua vida, nessas alturas percebo
que a poesia, ainda hoje, continua a ter
uma relação com a vida do poeta e a dos
outros. Ninguém escreve para que não
aconteça nada.”
No outro papel encontram-se palavras
de Eugénio de Andrade: «É possível que
a poesia seja ficção, mas eu prefiro pensá-la como Goethe: inseparável da verdade» (Rosto Precário). A voz de Nuno
Júdice anuncia emoção: “Para mim, é um
dos grandes poetas do século XX. Fomos
amigos, e tive o privilégio de o ouvir dizer poesia e de falar de poesia com ele. É
dos poucos de quem se pode dizer que a
poesia falava através dele. O que Eugénio diz aqui através da citação de Goethe
é muito exacto. Um poema, posso estar a
escrevê-lo e estar a inventar qualquer coisa, pode ser uma situação que não tenha
diretamente a ver comigo, que eu tenha
ido buscar a um quadro, a um livro que
li, qualquer coisa que vi, numa exposição, no cinema, mas há sempre, evidentemente, uma relação com aquilo que o
poeta quer dizer sobre si. E essa é verdade do poema. Quando o poema tem por
trás um eu, um sujeito, por muito imaginário que ele seja, como no caso dos heterónimos de Pessoa, nós que o estamos
a ler, sentimos a verdade de alguém que
escreveu aquele poema, e que o foi buscar ao mundo. Mas sempre passando por
ele próprio, e mudando as coisas que ele
viu, ou que ele viveu através da sua experiência.”
Podemos falar de temas recorrentes na
sua obra poética, como o amor, a morte, a
memória? “Sim. Hoje, a morte é um tema
que já não é tão importante para mim.
Embora, por vezes, o confronto com a
morte nos obrigue a escrever. Há momentos, como foi o caso recente em que soube
da morte de Pedro Tamen, outro grande
amigo de muitos anos de convivência, e
escrevi um poema em que a morte obriga
a uma meditação, mas isso também leva
a pensar o circunstancialismo da vida
perante as mudanças naturais… Falar de
morte, sim, mas como evocação da vida,
e isso leva a falar do amor, outro tema dos
meus livros, da natureza, da memória de
lugares por onde passei, de coisas que
vivi, enfim, tudo é transversal à minha
poesia.”

“Lisboa convida a partir”
Entre 1997 e 2004, exerceu funções de
Conselheiro Cultural da Embaixada de
Portugal e Director do Instituto Camões,
em Paris. A vivência que teve na capital francesa foi importante na sua vida e
obra? “Paris já fazia parte da minha vida.
Mas, ter estado lá, sobretudo, ter podido
saborear com tempo a vida intelectual de
Paris, o encontro com amigos, divulgar a
cultura portuguesa como fiz… Tudo isso,
de facto, foi uma experiência excepcional. E também ter podido conhecer mais
a França, fazendo viagens, muitas delas
com amigos, com poetas que convidava.
Lembro-me, por exemplo, de ir ao Norte
de França com Egito Gonçalves, com Rosa
Alice Branco, de estar com a Agustina
[Bessa-Luís], em Aix-en-Provence. Nesse
período, foi uma forma de conviver e de
conhecer melhor os escritores.”
Tantas viagens. Tantos lugares. Em que
cidade gostaria de viver? “Acho que Lisboa é única. E, de facto, não a trocava
por nenhuma outra. Mas, Lisboa também

DR

caranguejo mais perfeito que jamais se
tinha visto.»
Dedica muitas horas ao seu trabalho?
“Todos os dias escrevo ou traduzo. São as
duas atividades que agora mais me dedico. E também recomecei umas crónicas,
que tinha há muitos anos no Jornal de Letras, um trabalho que também me agrada.”

O fascínio dos livros

“O que eu desejo
é que as pessoas
despertem, porque
é necessário um
entendimento, uma
mudança urgente
nas relações
humanas e nas
relações entre os
países”
Lídia Jorge

como ponto de passagem. Porque a fixação em Lisboa não é muito saudável. É
uma cidade, apesar de tudo, muito fechada no que respeita à vida cultural. Enfim,
hoje não há muito essa vida, mas quando
havia. Lisboa vista por Fernando Pessoa,
através de Álvaro de Campos, como um
cais, é para mim a definição perfeita desta cidade. Claro que nos apanha, e nos
capta aqui, mas depois, Lisboa convida a
partir.”
Qual é o seu actual estado de espírito?
“Na situação de quem escreve, o espaço
que se tem é sempre solitário. Este período de pandemia não me afectou excessivamente, porque nunca deixei de sair.
Claro, o convívio perdeu-se, sobretudo,
o que era muito frequente na vida de um
escritor – viajar, estar em festivais, em leituras. Isso foi triste.” Sentiu falta? “Sim,
de facto, senti falta desse convívio com os
leitores. Mas, em relação à escrita, não. Foi
um período em que escrevi bastante e traduzi algumas coisas.”
Os seus livros estão traduzidos em várias línguas, publicados em França, Espanha, Itália, Venezuela, Inglaterra, e muitos
mais países. Sorri, dizendo: “Até no Irão.”
No Festival de Poesia de Hong Kong, em
2017, viu o seu primeiro livro traduzido
em chinês. Não foi uma surpresa. Explica:

“Quando encontro
alguém que me
diz que aquele
poema foi muito
importante, em
determinada
ocasião da sua vida,
nessas alturas
percebo que a
poesia, ainda hoje,
continua a ter uma
relação com a vida
do poeta e a dos
outros”
Nuno Júdice
“Sabia, claro, foram poemas traduzidos
do inglês. Mas, ser traduzido em chinês
é sempre uma experiência interessante,
sobretudo, por ver um alfabeto que não
conhecemos, com aqueles caracteres, e
depois não perceber nada do que ali está.”
Os leitores começam a chegar. É hora
de encontros e autógrafos. A nossa conversa tem pausa anunciada. Tempo ainda
para falar de cinema. Nos minutos finais,
sugerimos partilhar uma passagem de
Seis Propostas para o Próximo Milénio, de
Italo Calvino. Nuno Júdice pareceu-nos
agradado com a ideia. Confirma: “Sim,
sim. Esse é um livro que eu aconselhava
sempre aos meus alunos”, recordando
quando foi professor universitário. Seguiu-se a quietude possível para a leitura. Na conferência Rapidez, há esta história chinesa: «Entre as muitas virtudes de
Chuang-Tsu contava-se a habilidade para
o desenho. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsu disse
que precisava de cinco anos de tempo e
de uma residência com doze criados. Passados cinco anos o desenho ainda não
estava começado. “Preciso de mais cinco
anos” disse Chuang-Tsu. O rei concedeu-lhos. Ao fim dos dez anos, Chuang-Tsu
pegou no pincel e num instante, com um
único traço, desenhou um caranguejo, o

O filme Fahrenheit 451 (1966), de François
Truffaut, baseado no romance de ficção
científica de Ray Bradbury, retrata um
mundo em que os livros são proibidos por
um regime totalitário, sob o argumento
de que as pessoas ficam infelizes e improdutivas. Todos os livros são queimados
à temperatura de 451 graus Fahrenheit.
Mas, na terra dos homens-livro, há uma
comunidade formada por pessoas que
memorizam obras literárias.
Nuno Júdice, admitindo que o filme o
desiludiu porque começou por ler o romance, na sua opinião “de uma violência
difícil de traduzir em imagens”, mesmo
assim, a adaptação pareceu-lhe “bem
realizada”. Imaginando que seria um homem-livro que obra escolheria memorizar? “Gosto muito da literatura romana.
Escolheria um dos cronistas da História
de Roma, que viveu no tempo de Nero.
É um grande momento da literatura universal. Em Doze Césares, de Suetónio, está
tudo. Está o pior e o melhor da Humanidade, em cada episódio, em cada pequena história. No fundo, é o universo
que ali se encontra. E, sobretudo, como é
ilusória a ideia de que podemos ser grandes, porque no momento seguinte tudo
desaparece.”
No mesmo ano da longa-metragem de
Truffaut, Natália Correia prestava declarações à Polícia Judiciária de Lisboa, devido
à publicação da Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica. O Estado Novo
censurou e proibiu a circulação do livro,
em nome da ‘defesa da moral e dos bons
costumes’. Este episódio de limitação da
liberdade de imprensa e criação literária
resultou num longo processo na Justiça,
e os exemplares apreendidos foram queimados.
Saímos deste clarão de memória e fogo,
numa tarde cálida de Setembro, acompanhando o movimento das mãos de Lídia
Jorge, enquanto assina mais um dos seus
livros. Aproveitamos uma brevíssima pausa nos autógrafos, para continuar a nossa
conversa. Imaginando-se uma mulher-livro, neste momento, que obra seria? “As
Velas Ardem Até ao Fim, do escritor húngaro, Sándor Márai. Foi um livro que me
tocou profundamente.” Um pouco mais
além, minutos ainda para falarmos do seu
poema, Elogio da lúcida lucidez... “Confiar
é construtor do futuro”, sublinha. Memorizamos a mensagem. Fazemos mais uma
pausa. O tempo não fica suspenso.
Um jovem dirige-se à escritora, procura
uma sugestão de leitura. Lídia Jorge, com
a sua singular afabilidade, fala-lhe do romance O Vale da Paixão. Ele vai imediatamente procurá-lo. À espera do autógrafo,
diz: “Tenho 17 anos. Gosto muito de ler e
de escrever.” Sorrimos. Embora com uma
máscara a encobrir parte do rosto. Ainda
sorrimos. Hoje não somos perseguidos.
Temos a liberdade de gostar do maravilhoso mundo da Literatura. E celebrar
«a vida que traz consigo as emoções e os
acasos» (Nuno Júdice, Teoria Geral do Sentimento). Há futuro. «Confia sempre. Confia
ainda mais» (Lídia Jorge, O Livro das Tréguas). Teresa Joel
[Por vontade dos escritores o texto é publicado de
acordo com a antiga ortografia.]
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Outros Mundos

Fundação Inatel

-nos a conhecer do folk-rock subversivo da
região polaca da Mazóvia tão bem tratada
pelas mentes criativas da Warsaw Village
Band; a maravilhosa banda nova-iorquina
de folk-jazz-blues Hazmat Modine do carismático compositor e incansável colecionador de instrumentos Wade Shuman; o
inebriante etno-jazz minimalista eslavo do
Moscow Art Trio.
Ulrich Balss tem sabido prolongar o
nosso encantamento pelas misteriosas
vozes búlgaras do coro feminino Angelite
que passaram diversas vezes por Portugal.
Até já gravaram a balada açoriana “Chamateia” com António Zambujo (registado
no álbum “Outro Sentido”). Promoveu vários diálogos entre os seus artistas, como
é o caso do projecto Mountain Tale que
integra num só palco Huun-Huur-Tu, Angelite e Moscow Art Trio.
Fascinado pelo nosso país, projectou
uma curiosa carreira internacional de Dona
Rosa, cauteleira cega e fadista da Rua Augusta, com quatro discos gravados e várias
digressões internacionais e editou um livro
em formato de foto-álbum + CD, “Lisboa
Passado & Presente”. Veremos ainda até
onde o jovem cantor David Lisboa poderá
com o álbum que lançou este ano através
da JARO: “Tempo para Sonhar”.

Os sete mares
de José Moças

Tesouros da
arqueologia musical
De Tuva a Cabo Verde. Do canto gutural khöömei e harmónico sygyt, ao ritmo cru e
frenético do funaná. Dos cavalos das estepes da Ásia Central, aos bois de tracção que
movimentavam os trapiches da moagem da cana-de-açúcar na Ilha de Santiago

V

aleu a pena esperar um ano.
O Ciclo Mundos recebeu os
Huun-Huur-Tu com um ano de
atraso. Este quarteto da República de Tuva (que pertence à
Federação Russa), ofereceu-nos
o segundo espectáculo de uma
série de mais de três dezenas de concertos
de uma digressão pela Europa Ocidental
inicialmente delineada para o Outono de
2020 (replicada agora entre os meses de
Setembro e de Novembro de 2021).
Verdadeiro tesouro arqueológico em
movimento, os Huun-Huur-Tu trouxeram-nos a beleza selvagem e xamânica
das paisagens das estepes e montanhas de
Tuva e do canto gutural khöömei e harmónico sygyt da Ásia Central, devidamente
contextualizado pelo documentário inicial
registado no Livro + CD + DVD “Terra
Incógnita” do alemão Ulrich Balss. Das
canções ancestrais que espelham o modo

de vida nómada e dos ritmos movidos a
trote de cavalo tocados com Igil. O singular instrumento de duas cordas que,
curiosamente, possui a cabeça deste quadrúpede esculpido na extremidade do seu
braço.
Ao longo de quase 30 anos de existência,
a formação de Kaigal-ool Khovalyg teve a
oportunidade de ver parte do seu repertório remisturado por DJs do ambient-etno-dub ao techno-house (álbum “Spirits From
Tuva”, ed. 2002) e de tocar e de gravar com
boa gente dos mais diversos quadrantes
musicais; do excêntrico Frank Zappa, à
grande instituição da música irlandesa e
“celta” Chieftains (do, infelizmente, recentemente falecido Paddy Moloney); do
quarteto norte-americano de música de
câmara todo-o-terreno Kronos Quartet, à
lenda da guitarra e da música cinemática
Ry Cooder. Todo este curioso percurso não
alterou minimamente o conceito de espec-

táculo dos Huun-Huur-Tu, nem em 1992,
nem em 2021: fiel ao registo o mais rústico
e etnográfico das ancestrais peças do Sul
da Sibéria.

40 anos de JARO
Por detrás de uma formação musical “exótica” para os ouvidos dos ocidentais, há
(quase) sempre um produtor/editor europeu ou norte-americano. A internacionalização dos Huun-Huur-Tu estará para
sempre ligada a Ulrich Balss e à JARO
Medien. Editora e agente de artistas que
acaba de comemorar 40 anos de existência. Ao longo deste período, Balss promoveu o diálogo entre estilos musicais e
geografias distintas. Lançou, no início dos
anos 80, o combo finlandês Piirpauke que
ajudou a abrir a porta a uma vaga de artistas nórdicos que ainda hoje fundem folk
nórdico e da Europa (sobretudo de leste),
com jazz, rock e música experimental. Deu-

Em boa hora a Fundação Inatel distinguiu
José Moças com o Prémio de Mérito Etnografia e Tradição na edição de 2021 da
Gala Social. O melómano coleccionador,
produtor, editor, radialista, fundador do
selo Tradisom (que irá comemorar 30 anos
de existência em 2022) já merecia ter um
palco com o seu nome (ou da sua editora)
num dos festivais de músicas do mundo.
É o homem de sonhos megalómanos e,
mesmo assim, de ideias concretizáveis.
Há cerca de 25 anos desenhou um projecto para a Expo 98 e, com ele, navegou
por Goa, Sri Lanka, Damão, Diu, Cochim,
Korlai, Malaca, Sumatra, Macau, Timor,
Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e
Brasil à procura da herança musical que
os portugueses deixaram nas rotas de circum-navegação. O resultado? A edição de
uma luxuosa caixa com 12 CD denominada “A Viagem dos Sons”.
Em todas as edições que lança, há um
empenho e cuidado no objecto de colecção
que conta uma história devidamente contextualizada, combinando o rigor informativo com o design e a qualidade dos materiais usados. Livros como “A Origem do
Fado” de José Alberto Sardinha, “Alentejo:
Vozes e Estéticas em 1939/40. Edição crítica dos registos sonoros realizados por Armando Leça” de Maria do Rosário Pestana;
o “Povo que Ainda Canta” de Tiago Pereira;
ou a caixa “Ó Brigada!” com a discografia
completa de 40 anos de existência da Brigada Victor Jara, fazem da Tradisom a “nossa”
Smithsonian Folkways Recordings.

[novos discos]
A rebelião
do funaná,
oVáriosgrogue
e a gaita
Artistas - “Pour Me a Grog – The

Funana in 1990s Cabo Verde”
[ed. Ostinato, 2019]

Há cinco anos atrás, a editora-respigadora
Analog Africa, especialista em transformar
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pepitas de ouro africanas perdidas em luxuosos objectos de colecção, reeditou a seminal obra de funaná “Bitori Nha Bibinha”
de Vítor Tavares aka Bitori (gaita – acordeão
diatónico) e de Chando Graciosa (voz principal e ferro), gravada na Holanda e editada em Cabo Verde em 1997. Ano mágico
em que Ferro Gaita, de Chando Graciosa,
vendeu localmente 40 mil exemplares do
álbum de estreia “Fundu Baxu” a um universo de 400 mil habitantes.
Bitori rapidamente passou de esquecido
tocador de “gaita” a nova-antiga estrela
de festivais de “world music”. Do FMM de
Sines (2016), à WOMEX de Katowice na
Polónia (2017), foi um curto salto.
O octogenário Bitori é expressão máxima do funaná tradicional e cru, considerado por muitos como um género agressivo, mas também muito festivo, para ser
acompanhado com um copo de grogue (o
“moonshine”, vulgo aguardente de cana

de Cabo Verde). O funaná é uma arma de
protesto e de rebelião camponesa tocado por “badius” de Santiago, que fala de
fome, sangue, suor e lágrimas. Das duras
condições de trabalho em Cabo Verde e
nas roças de São Tomé, que os “chatos”
(expressão usada por Bitori) dos portugueses do regime colonial perseguiram e
tentaram silenciar, sobretudo nos anos 60
e início dos 70.
A compilação “Pour Me a Grog – The
Funana in 1990s Cabo Verde” lançada no
final de 2019 pelo selo nova-iorquino Ostinato Records do ex-jornalista Vik Sohonie (“irmã de armas” da Analog Africa),
mantém este propósito de contar a mesma história de tocadores autodidactas de
gaita (Funa) e de ferrinhos (Nana) que
chegaram a ir para São Tomé, nos anos 50,
ganhar dinheiro para comprar o ambicionado instrumento (caso de Bitori). Além
de Bitori (no registo “Mô Na Mama” com
Fefé Di Calbicera) e Chando Graciosa (em
“Nha Boi” com Tchota Suari), “Pour Me
A Grog” recupera lendas da música cabo-verdiana como Orlando Pantera (em
“Rabidanti” e “Nha Lutcha” com Avelino),
Etalvino Preta (“Mulato Ferrera”) e Ferro
Gaita (“Rei Di Tabanka”).

Fogo Fogo
–[ed. Rastilho,
“Fladu
Fla”
2021]
Sem Funa (gaita), mas com algum Nana
(ferrinhos), o quinteto nacional Fogo

Fogo acaba de servir uma versão desempoeirada, contemporânea e abrangente de um funaná em diálogo com várias
praias do Atlântico, a partir da multicultural Lisboa de sangue africano. Francisco
Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Edu
Mundo (bateria), Danilo Lopes e David
Pessoa (vozes/guitarra) com provas mais
que dadas em projectos de soul, funk, acidjazz e hip hop, como Orelha Negra, Cais do
Sodré Funk Connection, Cool Hipnoise,
criaram este projecto há quase uma década para responder ao repto da Casa Independente do Intendente em criar noites
temáticas dedicadas ao revisitar de pérolas clássicas e dançáveis de Cabo Verde.
De Tubarões a Codé Di Dona. De Finaçon
a Bulimundo.
Após o registo de dois EPs, com leituras
muito próprias de alguns hinos do funaná, depois de aperfeiçoada a linguagem,
o estilo, os Fogo Fogo apresentam agora

um álbum de 10 temas originais. Como
o próprio título deixa a antever – “Fladu
Fla” (expressão crioula para “diz que disse”) – a banda acrescenta muitos pontos
a estes contos. Todo o álbum é atravessado pela diversidade de géneros em que o
funaná convive alegremente, ora com rock
psicadélico “hendrixiano” (“Dia Não”),
ora afrobeat nigeriano e highlife ganês
(“Snacki Pa Guloso”), ora samba-funk tropicalista (o próprio tema-título “Fladu Fla”)
que inclui os ares cariocas do precioso e
delicioso cavaquinho do convidado Jon
Luz. De referir que este é um disco produzido pelo compositor e multi-instrumentista brasileiro Alexandre Kassin, mentor
da Orquestra Imperial e do grupo +2 de
Moreno Veloso e Domenico Lancelotti. E,
não havendo gaita, há teclados de todos
os feitos e efeitos (de dub/reggae) com João
Gomes a divertir-se enormemente na sua
loja de brinquedos.
Nota especial ainda para a capa deste
“Fladu Fla”, desenhada pelo artista plástico Vhils, numa frenética colagem de camada sobre camada com figuras musicais
e políticas (Jimi Hendrix, José Mário Branco, Tim Maia, José Afonso, Lee “Scratch”
Perry, Orlando Pantera e Amílcar Cabral),
sítios (Lisboa, Porto, Moçambique, Ilha do
Fogo) e alguns dos símbolos do funaná e
da cultura cabo-verdiana (um “tambureru” de Cola de San Djon, grogue, búzios
e até um avião das TACV – Linhas Aéreas
de Cabo Verde). Tudo isto é funaná. Tudo
isto é Fogo Fogo. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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teatro da Trindade

“Uma vontade quase imediata”
“A Iguana Viúva”, de Raquel Serejo Martins, texto vencedor do Prémio Miguel Rovisco, estreia em
janeiro, com encenação de Cláudia Lucas Chéu. O espetáculo conta com as interpretações de Anabela
Moreira e Jessica Athayde
©Ricardo Carvalho

Raquel Serejo Martins

A

autora premiada, Raquel Serejo
Martins, “consumidora assídua
de teatro”, comenta que se “não
tivesse tido um convite para escrever para teatro” não teria escrito a sua primeira peça, “Preferia estar em Filadélfia”, que
estreou pelo coletivo Ninho de Víboras,
na Mostra de Teatro de Almada de 2020.
Revela: “Esta foi a pedra-toque que me fez
descobrir o quanto gosto do desafio que é
escrever neste registo, daí a escrever uma
nova peça foi uma vontade quase imediata, um novo vício.” Tem romances e livros
de poesia publicados, por que razão decidiu concorrer ao Prémio Miguel Rovisco
do Teatro da Trindade / Inatel? “Em rigor,
escrevi a peça ‘para a gaveta’, pouco depois de terminar o texto, o timing foi perfeito, tive conhecimento do concurso e en-

A IGUANA
VIÚVA

Cláudia Lucas Chéu

viei o texto.” Se lhe pedissem uma lista de
nomes inspiradores, quais seriam? “Apenas sob o critério de autores contemporâneos, correndo o risco de me esquecer dos
que mais gosto… Gosto do trabalho de Pedro Penim, André e. Teodósio, José Maria
Vieira Mendes, Miguel Castro Caldas, Tiago Rodrigues, Vera San Payo de Lemos.”
O Teatro da Trindade escolheu a cronista, poeta, dramaturga, argumentista,
Cláudia Lucas Chéu, para encenar o texto
vencedor. A autora, que tem agora a oportunidade de assistir à segunda obra dramática em cena, diz: “Uma escolha que me
deixou muito contente. Espero assistir aos
ensaios.” Tem interesse em acompanhar a
encenação? “Interessa-me de sobremaneira essa parte do processo, a construção do
edifício sobre as palavras, inclusivamente
gostava de, no futuro, assumir eu própria

D

o encanto ao amor, ao ódio,
à resignação, à indiferença, a
elasticidade dos sentimentos entre
duas pessoas.
Como uma iguana, o amor pode mudar
de cor.
Os contratempos do princípio, as
©Pedro Macedo_framedphotos

Anabela Moreira

DR

Cláudia Lucas Chéu considera que “existem poucos prémios literários em Portugal,
nomeadamente, na área da dramaturgia.
Há um nicho minúsculo de editoras a publicar dramaturgia, por isso seria bom que
existissem mais concursos e que contemplassem a edição dos textos vencedores.”
Acha que há cada vez mais dramaturgos
portugueses? “Sim, e são autores conscientes sobre aquilo que se vai escrevendo

na Europa. Há qualidade na dramaturgia
contemporânea portuguesa. Só para citar
alguns nomes, Rui Pina Coelho, Miguel
Castro Caldas, Joana Bértholo, Patrícia Portela, Tiago Rodrigues, Mickael de Oliveira,
entre outros. Somos muitos e bons.”
O texto de Raquel Serejo Martins, “é
bem escrito, com qualidade literária”, segundo a encenadora, “aborda o tema do
amor entre homossexuais de uma forma
muito interessante, lúdica e criativa”, sublinhando: “Gostei da forma e do conteúdo.” Acerca das leituras e do processo de
encenação, adianta que há textos que não
lhe sugerem logo a concretização, “algumas imagens vão surgindo na primeira
leitura”, mas não o espetáculo. “Gosto de
criar o espetáculo durante os ensaios e
não ter ideias pré-feitas na cabeça”, conclui Cláudia Lucas Chéu. Teresa Joel

dúvidas e medos pessoais, o preconceito
familiar e social. Os contratempos
quotidianos, a rotina, as surpresas acres.
Não foram felizes para sempre.
O amor morreu e não em par. E depois?
Como é que vemos o outro e nos vemos
a nós próprios?

Como é que se vive sem quem um dia
mais se amou?
Contada na primeira pessoa do singular,
esta é uma história de amor entre duas
mulheres das quais, no fim, ficamos sem
saber os nomes, mas às quais podemos dar
todos nomes.

a função de encenadora dos meus textos,
cada vez mais sou uma espectadora menos inocente, digo isto no sentido de que
cada vez estou mais atenta às opções dos
encenadores. E fico encantada quando me
surpreendem com novas formas, novos
olhares, novas perspetivas.”

“Gosto de criar o espetáculo
durante os ensaios”

©Pedro Macedo_framedphotos

Jessica Athaíde

FICHA ARTÍSTICA
De Raquel Serejo Martins
Encenação Cláudia Lucas Chéu
Com Anabela Moreira e Jessica
Athayde
Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos
Teatrais, edição 2020/2021

DATAS E HORÁRIOS
20 JANEIRO a 20 MARÇO | Sala
Estúdio
Quarta a Domingo, às 19:00
CONVERSA COM O PÚBLICO
20 FEVEREIRO
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Estreia em Fevereiro

O AMOR
É TÃO SIMPLES

Uma deliciosa e intemporal comédia,
que reflete sobre o papel da fama, do
amor e do próprio teatro.

FICHA ARTÍSTICA
De Noël Coward
Tradução Ana Sampaio
Encenação Diogo Infante
Com Diogo Infante, Ana Brito e Cunha,
Cristóvão Campos, Flávio Gil, Gabriela
Barros, João Didelet, Maria Henrique,
Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita
Salema
Cenografia F. Ribeiro
Desenho de luz Paulo Sabino
Figurinos José António Tenente
Assistência de encenação Anna Sant’Ana

DATAS E HORÁRIOS
10 FEVEREIRO a 26 JUNHO | Sala
Carmen Dolores
Quarta a sábado, às 21:00 | Domingo,
às 19:00
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Joshua Pratas

Celebração
dos 85 anos
da Inatel
Porto

Manuel Camacho

H

provedor.inatel@inatel.pt

élder Moutinho encantou os portuenses no passado dia 22 de outubro, na noite em que se celebrou o
aniversário da Inatel Porto, Bonjardim. O fadista encheu o auditório do
Passos Manuel com todos os que têm acompanhado a Fundação Inatel nos últimos
anos. O concerto contou com 150 pessoas
que se renderam ao reportório apresentado por Hélder Moutinho. A Inatel no Porto
tem lugar na Rua Bonjardim, Santa Catarina e Parque Desportivo de Ramalde. MJC

“J

TRILHOS INATEL

A

Fundação Inatel criou os Trilhos
Inatel, aos fins de semana, nas unidades hoteleiras da Fundação pensados para os apaixonados pelo desporto e pela natureza.
Os fins de semana começam na sexta-feira
à noite para que todos se conheçam. Sábado
de manhã é de caminhada ou corrida e ambas as modalidades são acompanhadas por
profissionais, a tarde é de caminhada e yoga.
Domingo de manhã é de alvorada com nova
caminhada ou corrida para terminar como

Inatel lança
leilão solidário
na Gala Social
Valor da serigrafia n.º 1 dos 85 anos da Fundação
será doado à Casa do Artista

A

Gala Social é um evento criado pela Fundação Inatel e tem como
objetivo homenagear entidades e individualidades inspiradoras
e que fazem ou fizeram algo com impacto na comunidade local.
Apresentada por Fátima Lopes, a gala deste ano homenageou as mais diversas entidades e coletividades, entre eles, o
ator Ruy de Carvalho. Com 94 anos de vida, e 78 de carreira, é o ator
português mais velho no ativo, um dos mais emblemáticos atores nacionais portugueses e um exemplo a seguir pelos mais velhos e pelos
mais novos.
Durante a gala, o presidente do conselho de administração, Francisco
Madelino, lançou aquele que é o leilão da serigrafia número 1 representativa do 85.º aniversário da Fundação Inatel criada pelo pintor Roberto
Chichorro. A serigrafia tem como base de licitação 350 euros e o valor
reverterá para a Apoiarte – Casa do Artista. O leilão decorre entre o dia
10 de novembro e dia 15 de janeiro a partir plataforma de venda esolidar. Ajude-nos a ajudar. MJC

Homenageados Gala Social INATEL 2021
Sociedade Filarmónica de Alvorninha; Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio; Grupo Desportivo Operário; Filarmónica Lira Progresso Feteirense; Orquestra Geração Sistema Portugal; Bairro São João;
Portugal ComVIDas; Manicómio – Arte sem preconceito; Reserva Dark
Sky Alqueva; Antigos Funcionários da Fundação; Voluntários Conversa Amiga da Fundação Inatel; Rui Simões, produtor e realizador de cinema; Salwa El-Shawan Castelo-Branco, etnomusicóloga; José Moças,
fundador da editora Tradisom; Jorge Miguel, atletismo.

Coluna
DO provedor

deve ser: corpo cansado e a mente mais leve.
Os grupos têm o número máximo 20 de pessoas para que seja possível acompanhar os
diferentes níveis de atividade, os que preferem caminhar e os que preferem a corrida.
Até final do ano de 2021 os Trilhos Inatel
vão chegar ainda ao Piódão, já esgotado,
depois de passarem por Castelo de Vide e
Manteigas. Em 2022 os Trilhos Inatel chegam a novos pontos do país, Foz do Arelho,
Cerveira, Linhares da Beira, São Pedro do
Sul e Vila Ruiva. MJC

Obra concluída no
Palácio do Barrocal
na Inatel Évora

A

substituição total da cobertura do palácio teve o
apoio do Programa Operacional Regional Alentejo
2014/2020, ao Eixo Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade.
A aprovação da candidatura da Fundação Inatel
ao Programa Operacional Regional Alentejo 2014/2020, ao
Eixo Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade, na prioridade de investimento 6.3, a conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural,
permitiu à Instituição requalificar e valorizar o seu património, através da substituição total da cobertura do Palácio do Barrocal – Inatel Évora, cuja conclusão da empreitada ocorreu no passado mês de agosto, em cumprimento
com o cronograma e termo de aceitação contratualizados,
no âmbito do citado Programa Operacional.
Um investimento total elegível de 519.873,96 euros que
beneficiou de uma taxa de cofinanciamento de 85%, traduzindo-se num apoio financeiro da União Europeia de
441.892,87 euros, permitiu à Instituição preservar o edificado, colmatando anomalias graves generalizadas na área
total da cobertura do edifício. Esta intervenção possibilitará um incremento e melhoria das valências culturais e de
lazer para todos e criar condições de sustentabilidade aos
trabalhos inerentes à implementação da 3.ª fase do Núcleo Museológico e Arquivo Histórico da Fundação Inatel.
A Instituição pretende assim disponibilizar um amplo
espaço cultural aos eborenses, à comunidade científica e
académica e ao público em geral, procurando contribuir
para o enriquecimento cultural e intelectual dos seus visitantes e utilizadores e para a melhoria da produção cultural
e dinamização turística da cidade de Évora e da região. MJC

orge Sampaio
sempre!” Foi com
esta frase que o
atual SecretárioGeral das Nações
Unidas terminou a
mensagem com que
homenageou o amigo de uma
vida.
Na despedida de um dos
maiores vultos do Portugal
democrático, que aconteceu
em setembro, foram inúmeros
os discursos, homenagens,
mensagens, sempre
consensualmente tristes e de
perda para todos os quadrantes
da sociedade e da política.
Falar daquele que deixou
em todos nós, Portugueses,
uma imagem a todos os títulos
exemplar torna-se extremamente
difícil porque, para além de
por vezes faltarem as palavras,
corre-se sempre o risco de nos
repetirmos.
Ainda assim e porque se
prende com a sensibilidade de
cada um, só queria partilhar
convosco um momento
mágico, quando Jorge Sampaio
conseguiu voltar a juntar os
Trovante no então Pavilhão
Atlântico e no meio de milhares
de portugueses, simplesmente,
as suas lágrimas deslizaram
no momento em que se ouviu
“Ai! Timor!”. Há sentimentos e
atitudes que só contemplam os
verdadeiros Seres Humanos.
Resta-nos a consolação de
que os valores e o exemplo de
personalidades como Jorge
Sampaio, sempre deixam
sementes que, mais cedo ou
mais tarde, acabam por florescer
nas gerações vindouras… e
a este sentimento chamamos
esperança.
E é com a palavra esperança
que devemos despedir-nos
deste ano, que apesar dos
reflexos ainda presentes de
uma pandemia devastadora
ensinou-nos mais uma vez que
é sempre possível encontrar
novos caminhos, se soubermos
procurá-los.
Para todos os meus votos de
um Natal em paz e em família e
de um ano 2022 em “cheio”.

TL nov-dez 2021 21

VER

Filmes de Almodóvar, Spielberg, Moretti, Ozon a fechar 2021!
Nestes últimos meses do ano as salas de cinema têm o melhor para oferecer. Há meses assim.

intérprete, Kristen Stewart, é fulgurante.
I Am Greta, de Nathan Grossman |
Suécia / EUA / Alemanha / Reino Unido,
2020 | Documentário.
•Retrato de Greta Grossman, a jovem
sueca dotada (com síndrome de
Asperger) e activista ecológica, que
vem mobilizando milhares de jovens e
adultos em todo o mundo na luta contra
as alterações climáticas e a necessidade
imperiosa de agir para salvar o planeta.

temas da vida, do amor, da perda e do
luto.
Tout s’est bien passé, de François Ozon |
França, 2021
Com: Sophie Marceau, André Dussollier,
Hanna Schygulla.
•Um drama familiar, duro e comovente,
sobre a eutanásia e o direito a morrer
com dignidade.
Mas, atenção, neste filme também se fala
do sentido da vida. Provavelmente, o
melhor Ozon.
West Side Story, de Steven Spielberg |
EUA, 2021

Era Uma Vez a Máfia, de Francesco
Maresco | Itália, 2019
Com: Letizia Battaglia, Ciccio Mira,
Matteo Mannino.
•Um documentário ousado, provocante
e sarcástico que revisita a memória
histórica da máfia, vinte e cinco anos
depois do assassinato de Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, os célebres
juízes que declararam guerra aberta à
organização. Grande prémio do júri no
Festival de Veneza.
Três Andares, de Nanni Moretti | Itália,
2021
Com: Nanni Moretti, Margherita Buy,
Riccardo Scamarcio.
•O cineasta de “O Quarto do Filho”
(2001) regressa aos temas favoritos
– a culpa, a redenção, a perda, a
responsabilidade parental, a moral,
a justiça – com
histórias de
famílias que
habitam num
prédio de Roma.
Na opinião da
crítica, “Tre
Piani”, é um
filme “agridoce
extremamente
comovente e com uma sobriedade
magistral”.

The Card Counter – O Jogador, de Paul
Schrader | Reino Unido, China, EUA,
2021
Com: Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye
Sheridan.
•Do mesmo realizador de “Blue Collar”
(1978) e do argumentista de “Táxi Driver”
(1976), um thriller
sobre a teoria dos
jogos, a redenção e
o poder, centrado
num “contador”
de cartas, exmilitar no campo
de experiências
sensoriais e tortura
de Abu Ghraib no
Iraque, que é compelido a instruir o filho
de um ex-colega. Produzido por Martin
Scorsese.

Spencer, de Pablo Larraín | Alemanha /
Reino Unido / EUA, 2021
Com: Kristen Stewart, Jack Farthing, Sally
Hawkins.
•Qualquer espectador que tenha visto
filmes sobre o drama de Diana, a princesa
mal-amada de Gales, que teve uma vida
freneticamente
vivida mas infeliz,
tem agora a
possibilidade de
visualizar o que
poderia ter passado
pela mente de
Diana Spencer nas
férias de Natal de
1991 da família
real na propriedade de Sandrigham,
no condado de Norfolk, Inglaterra. A

Mães Paralelas / Madres Paralelas, de
Pedro Almodóvar | Espanha, 2021
Com: Penélope Cruz, Rossy de Palma,
Aitana Sánchez-Gij.
•Deslumbrante melodrama sobre
o sentimento materno e a condição
feminina numa sociedade que tarda em
superar as feridas
do passado: duas
mulheres – uma
jovem, outra de
meia idade –
prestes a dar à luz
conhecem-se num
quarto de hospital;
ambas são solteiras
e engravidaram
por acidente. Almodóvar reafirma o
talento de grande narrador dos grandes

Maria João Pinho, Inês Castel-Branco,
Rafael Morais e Leonor Silveira.
•Primeira série portuguesa produzida
pela Netflix em associação com a RTP.
Trata-se de um thriller de espionagem,
baseado em factos reais: nos idos anos
60, existiu em Portugal, na região do
Ribatejo, um estúdio de rádio norteamericano que tinha como objectivo
difundir propaganda ocidental para
países do bloco de Leste. O centro
nevrálgico da acção é João Vidal, um
jovem engenheiro de família ligada à
ditadura salazarista que faz jogo duplo…
Em streaming a partir de 5 novembro.
Brevemente na RTP.
Com: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita
Moreno, David Alvarez.
•Spielberg ousa repescar o famoso
musical, de forte inspiração
shakespeareana, que subiu à cena na
Broadway em 1957 e foi adaptado ao
grande ecrã com brilhantismo por Robert
Wise e Jerome Robbins com espectacular
sucesso.
Matrix Resurrections, de Lana
Wachowski | EUA, 2021
Com: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Yahya Abdul-Mateen II.
•Quarto tomo
da icónica série
de ficção (ou
antecipação?)
científica,
carregado de
efeitos especiais
impressionantes e
artes marciais para
dar e levar. Um
entretenimento
engenhoso, mas pouco ou nada inocente.

Televisão
Glória, Série dramática de Tiago Guedes
| Portugal, 2020
Com: Miguel Nunes, Carolina Amaral,
Victoria Guerra, Afonso Pimentel,
Adriano Luz, Joana Ribeiro, Marcelo
Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta,

Internet
Noite de Paz, telefilme de Jorge Cardoso
| Portugal, 2011, 83 min.
Com: Sandra Celas, João Reis, Rui
Morrison, Rute Miranda, Cucha
Carvalheiro.
RTP Play/ficções. Disponível também na
Tv (via NOS, MEO e Vodafone)
•Uma médica de serviço na noite da
consoada reconhece num sem-abrigo
levado de urgência ao hospital o seu
próprio pai. Um filme simples sobre
superação e humanismo. Os intérpretes,
esses, são excelentes.

DVD
Portugal – Um dia de cada vez,
documentário de João Canijo e Anabela
Moreira | Portugal,
2012 | Edição Midas
Filmes.
•Inspirado no Guia de
Portugal, um filmepercurso pelas gentes
de Trás-os-Montes e as
Beiras, com destaque
para as terras de
Moimenta, Vinhais,
Podence, Grijó, Vila Flor, Foz Coa,
Marialva, Trancoso, Celorico, Sandomil,
entre outras.
Nos extras, uma interessante curtametragem sobre Raul Brandão.

Joaquim Diabinho
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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Os contos do zambujal

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

S

em hesitações, Renato Valério
apontou o dedo indicador à
pulseira de prata debruada a
ouro e a empregada da joalharia
aplaudiu-lhe o bom gosto. Toda
a mulher se encantaria com um
presente assim, disse a brasileira. Menos agradável era o preço, um rombo na conta bancária, mas contrapunha-se
a certeza de que Beatriz Eugénia ficaria
feliz e grata com a oferta de aniversário.
Dias antes, depois de ter conseguido almoçar pela primeira vez com a esquiva
Beatriz, tinham passado junto à montra e
ela confessou-se deslumbrada pela pulseira, aquela, exactamente aquela. Seguiram
em frente mas Renato Valério fixou a jóia
como importante para a escolha de Beatriz, entre ele, Renato, e o incómodo Cássio Fontoura, incansável pretendente aos
amores da bela morena.
De facto, consciente dos seus atractivos
e das paixões que desencadeara nos dois
jovens, Beatriz Eugénia parecia oscilar
entre um e outro, num jogo de coqueteria que alternadamente animava e desanimava. De momento, Cássio Fontoura
talvez levasse algum avanço pelo inesgotável reportório de anedotas que a faziam
rir. Em contrapartida, Beatriz já elogiara
Renato Valério junto de amigos comuns,
dizendo ser ele “um cavalheiro como já
existem poucos”. Na verdade, quando
ela pedia ajuda aos dois para aumentar a
sua colecção de autógrafos, Cássio ficava-se por quatro jogadores de futebol e Renato, além de contribuir com a selecção
inteira, ofertou-lhe assinaturas de artistas
famosos e até de um ministro. Todavia,
considerou Renato, seria a pulseira de
prata debruada a ouro a inclinar para o
seu lado o prato da balança. Adquiriu a
pulseira e guardou o pequeno embrulho
– identificado com o nome da prestigiosa joalharia – num bolso da gabardina. À
noite, na festa de aniversário de Beatriz,
jogaria o seu trunfo.

Chovia intensamente quando deixou
o carro para almoçar no restaurante Napoleão, onde, por sinal, também Cássio
parava com frequência. Correu até ao restaurante, a água escorria pela gabardina.
Mal entrou, aliviou-se do abrigo e com
dificuldade conseguiu pendurar a sua gabardina cinzenta no cabide já repleto de
gabardinas cinzentas. Esperou um pouco
até o empregado lhe indicar mesa que entretanto ficara vaga.
Enquanto durou a refeição solitária, os
pensamentos de Renato Valério concentravam-se em Beatriz Eugénia. Sentia-se
fortemente atraído pelos encantos físicos e pela vivacidade e inteligência dela,
embora lhe desagradasse um certo exibicionismo e o prazer de seduzir. Mas não
duvidou que esqueceria todos os outros
admiradores – incluindo o persistente
Cássio – quando visse a pulseira de prata debruada a ouro. Não haveria presente
tão a seu gosto.
Foi ao cabide retirar a gabardina, meio
oculta por outras gabardinas semelhantes, pendurou-a no antebraço, a chuva
deixara de cair. Trabalhou no escritório
com escassa aplicação, o cérebro saltava
para a imagem de Beatriz e ele antevia o
sorriso meigo dela ao receber a pulseira.
Mesmo assim não se apressou para chegar cedo ao recinto onde se realizava a
festa. E foi ao sair do escritório que quis
retirar do bolso da gabardina o precioso
presente. Nada. Virou e revirou a veste,
alarmado, temeroso de ter perdido a peça
que iria encantar Beatriz. Passaram-se afli-

Enquanto durou a
refeição solitária,
os pensamentos
de Renato Valério
concentravam-se em Beatriz
Eugénia. Sentia-se
fortemente atraído
pelos encantos
físicos e pela
vivacidade
e inteligência dela

Mário
Zambujal
tivos minutos até reparar no que traduziu
num grito: “Bolas, esta não é a minha gabardina!”. Alguém se enganara, nada mais
natural, as gabardinas cinzentas são todas
iguais. Meteu-se no carro e acelerou a caminho do restaurante Napoleão. O gerente pretendeu ajudar, mas já não restava
nenhuma gabardina no cabide e nenhum
outro cliente se apresentara a desfazer o
engano.
O desgosto de Renato Valério levou-o
à beira das lágrimas. Pensou em desistir
da festa mesmo sem um presente, mas
a falta de comparência só iria favorecer
o malvado Cássio. Entrou e a primeira imagem foi justamente a de Cássio
com um bracinho atrevido na cintura
de Beatriz. A custo se aproximou dela,
balbuciou breves palavras de parabéns
e pediu desculpa por se apresentar sem
presente. Ela respondeu com uma gargalhada e disse:
– Não te preocupes, Renato. Já tenho
o melhor dos presentes, o Cássio foi um
amor. Nem o desembrulhei ainda mas vi
já que é da joalharia onde admirei uma
pulseira de prata debruada a ouro.
Renato ia retirar-se, humilhado, mas deteve-o uma ideia e bateu com a palma da
mão na testa: mas, espera. Eu…eu…
Voltou atrás e quase gritou para Beatriz:
– Mostra! Mostra a toda a gente o belo
presente do Cássio. – E logo se levantaram
vozes em redor: Mostra! Mostra!
Risonha, feliz, ela obedeceu rasgando o
invólucro e exibiu a pulseira de prata debruada a ouro. Dela pendia um pequeno
rectângulo de cartolina com palavras que
se apressou a ler: “Parabéns, Beatriz. Com
esta lembrança vai um beijo do teimosamente apaixonado Renato Valério”.
Uma pausa, silêncio, por fim a exclamação de surpresa:
– Foste tu, Renato, meu querido! – e
caiu-lhe nos braços.
Acto contínuo, Cássio sumiu-se pela
porta das traseiras.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3
4
5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Horizontais:

VERTICAIS

1-Máquinas agrícolas. 2-Intrometido.
3-Paga; Demasia. 4-Desordem; Ofender. 5-Circunstâncias. 6-Tântalo (s.q.);
O mais extenso dos rios inteiramente suíços, com 280 Km; Ânimo (inv).
7-Nome masculino; Patrão; Túlio (s.q.).
8-Antiga cidade da Caldeia, hoje Iraque; Praticar; Vogal dobrada. 9-Ástato
(s.q.); Pigmeia; Mula. 10-Choradeiras;
Festival ibero-americano da canção, semelhante ao Festival europeu da Canção, que se realizou entre 1972 e 2000,
na América Latina. 11-Enredava; Um
dos naipes das cartas de jogar.

1-Caldeira; Sigla da empresa inglesa,
que explorou as ligações telefónicas em
Lisboa e no Porto, durante oitenta anos,
entre 1887 e 1967. 2-Uma das palavras,
que compõem a expressão latina, com
o significado de “Graças a Deus”; Grifo.
3-Cor; Érbio (s.q.); Actínio (s.q.). 4-Raiz;
Agência noticiosa portuguesa, criada
em 1947, nacionalizada em 1974, dando
origem à ANOP. 5-Enfraquecimento;
Dólmen. 6-Comissão de trabalhadores;
Valentão. 7-Inoportunamente; Nota
musical; Desamparado. 8-Na Antiga
Grécia, edifício onde os poetas e os músicos, se faziam ouvir; Contudo. 9-Rosa
pequena; Freira. 10-Malicioso. 11-Escorreito; Disseminais.

6
7
8
9

11

Soluções:
1-M; TRACTORES. 2-ADIANTADO; Ã. 3-RENDE; RESTO. 4-MOTIM; DOER. 5-I;
ACIDENTES. 6-TA; AAR; AIE. 7-ABEL; AMO; TM. 8-UR; AGIR; EE. 9-AT; ANÃ;
ASNA. 10-PRANTOS; OTI. 11-TECIA; OUROS.
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