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O Homem é um ser de afetos

Não há Humanismo nem Contrato Social sem afetos.

1
ilustração

Cláudia R. Sampaio

981 Lisboa, Portugal. Estudou na
Escola Superior de Teatro e Cinema,
foi guionista em cinema e televisão,
mas neste momento dedica-se
apenas à escrita e à pintura. Tem
seis livros de poesia publicados
até ao momento: Os dias da Corja
(2014), A primeira urina da manhã (2015),
Ver no escuro (2016), 1025mg (2017) e Outro
nome para a solidão (2018), Já não me deito
em pose de morrer (2020). Colaborou em
várias revistas e antologias de poesia e
escreveu um texto para teatro a convite
da Culturgest no âmbito da 10ª edição
do festival PANOS (2017). Está também
publicada no Brasil. Foi uma das poetas
portuguesaa convidadas para a Feira do
Livro de Guadalajara, México, em 2019.
Os seus quadros estiveram na Outsider
Art Fair (2020) em Nova Iorque e na
exposição colectiva “Incómodo” (2020) no
Museu Municipal de Faro e na “O Outro
como Epifania do Belo” (2021), no Museu
de São Roque / Broteria, em Lisboa.
Está em diversas coleções particulares.
Vive em Lisboa com as suas duas gatas:
Polly Jean e Aurora. É representada pelo
MANICÓMIO desde 2018.

O

velho Adam Smith, o pai do liberalismo, apresenta o mercado como uma pulsão humana, quase de origem divina
que leva, por via do egoísmo, a economia à eficiência produtiva e à justiça redistributiva. Todavia, tinha proposto
também antes, que o mercado só atingiria esses objetivos
se funcionasse debaixo de regras morais.
Para ele, estas regras morais decorreriam de outra grande pulsão humana, a compaixão, como lhe chamava, ou seja, da
empatia para com o outro.
Antes de A Riqueza das Nações, a obra-mãe do liberalismo económico, onde apresentou a tese de que o egoísmo autointeresseiro levaria
ao bem-estar global, a tese do liberalismo económico, escreveu a
Teoria dos Sentimentos Morais, onde defendia que os seres humanos,
apesar do seu autointeresse, nas relações sociais, desenvolvem uma
capacidade empática de perceber o outro e daí desenvolvia os princípios morais, sem os quais a sociedade estaria perdida.
Para uns há uma contradição entre a abordagem destas duas
obras diferentes. Para outros uma dialética complementar. As relações sociais, a pulsão empática da compaixão, regulariam o egoísmo e o autointeresse, tornando este compatível com relações sociais
morais, até porque acreditava que a educação igual traria igualdade
de oportunidades e esta igualdade entre os homens.
Este Tempo Livre vem depois de um tempo de Natal, de Ano Novo
e de pandemia, em que os homens mais sentem que estão ligados
socialmente. Os afetos são aspetos determinantes da sua vida, o
Homem é um ser iminentemente social. O Homem precisa dos outros e eles fazem parte da sua felicidade. A pandemia, o isolamento,
o confinamento, fazem-nos entender o quanto são importantes os
momentos sociais.
Este Tempo Livre aborda, assim, a importância dos afetos, entre gerações, entre todos, entre homens e mulheres, entre homens com
culturas e formas de ver e sentir o mundo de origens diferentes, de
sermos solidários e capazes de gerar compromissos.
Mais um Tempo Livre para desfrutar, gerar prazer e refletirmos sobre nós.
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reportagem

A ARTE DE FAZER e de SER
Ópera na Prisão/
Pavilhão Mozart,
Manicómio e Ver com
Outros Olhos, são três
projetos que estão
longe de serem apenas
projetos sociais.
São projetos que se
atrevem a fugir ao
“normal”, que começam
com ideias “fora da
caixa” e que são motivo
de documentário na
ONU, ou fazem parte de
projetos internacionais.
De uma Ópera na
Prisão, a um Manicómio,
onde os artistas têm
doença mental, a
cegos que se atrevem
a fotografar. São
projetos disruptivos,
de intervenção e de
mudança de paradigma

“A

lguns deles, depois de saírem em liberdade, foram
diretamente ao Teatro São
Carlos pedir trabalho”,
não é esse o objetivo, mas
acontece. São ex-reclusos e
reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria para Jovens (entre os
16 e os 25 anos) e da Cadeia Comarcã de
Leiria que fazem parte do projeto Ópera
na Prisão, hoje, Pavilhão Mozart. Nasce com a Sociedade Artística Musical dos
Pousos – SAMP em 2003 quando estes foram desafiados a adaptar nas prisões um
projeto iniciado em contexto hospitalar
que trabalhava a doença mental crónica.
“Começámos logo com Ópera. Ópera era
solução porque tem tudo: música, dança,
cenografia, e acima de tudo trabalha a natureza humana que são os problemas com
os quais eles, reclusos, lidam todos os dias:
morte, dor, ciúme, poder, amor; as questões
básicas da literatura”, começou por explicar
Paulo Lameira, responsável pelo projeto.
Até 2013, Ópera na Prisão trabalhava
apenas dentro do estabelecimento prisional com reclusos, e quem podia assistir
eram apenas os que trabalhavam dentro
da prisão Comarcã. A partir de 2013, com
o apoio do programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, o projeto chega
até ao Estabelecimento Prisional para Jovens, único em Portugal, com um formato diferente. “De 3 em 3 anos, temos um
tema e um módulo novo, mas sempre
com o mote do projeto Ópera na Prisão.
No primeiro ano aprendemos a estar uns
com os outros: os músicos do mundo lírico e clássico da Gulbenkian aprendem
a estar com estes jovens, e vice-versa. No
segundo ano montámos a obra com mú-

sicos da Gulbenkian, reclusos, familiares
dos reclusos, guardas, psicólogos, todos
sobem ao palco, dentro e fora da prisão. E
no terceiro ano, há um trabalho de transição e de reflexão sobre o que significa esta
experiência para todos os envolvidos.”
Desde 2013 até hoje o projeto já cresceu
e mereceu a atenção da União Europeia.
O Ópera na Prisão, Pavilhão Mozart, faz
parte do projeto Traction financiado pelo
programa HORIZONTE 2020 juntamente
com outras instituições musicais, o Gran
Teatre del Liceu, de Barcelona e a Irish National Opera. Para além destes integram,
ainda, algumas das mais prestigiadas universidades e institutos de investigação
europeus lideradas pela empresa tecnológica basca Vicomtech. Aliando a ópera
à tecnologia digital, este projeto “permite
ter as mães dos reclusos no Brasil ou na
Roménia, ou os músicos da Gulbenkian a
partir de Lisboa, a cantarem e a ensaiarem
em simultâneo com os reclusos”.
Outro projeto, também em português,
que já faz eco dentro da ONU e na Orga-

nização Mundial de Saúde é o Manicómio.
Fundado em 2019, nasce com o único objetivo de dignificar e valorizar o trabalho
artístico de pessoas com doença mental.
Não é uma IPSS, não é uma associação, é
um espaço de trabalho criativo, exigente,
onde a liberdade, a dignidade social e financeira são prioridade para todos os que
lá trabalham.
Sandro Resende e José Azevedo, depois
de mais de 20 anos no Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa como professores –
e Sandro como diretor artístico – de pessoas com doença mental, desde cedo se
aperceberam das dificuldades do Serviço
Nacional de Saúde para responder a todas
as necessidades dos doentes, mas também
perceberam e reconheceram desde logo o
talento de muitos dos que encontravam
nos ateliês dos tempos livres a cura e uma
nova paixão pela arte. E é para os artistas
que nasce o projeto Manicómio. “Olhamos para as pessoas como pessoas, como
criativos que são”, afirma o cofundador
Sandro Resende, e acrescenta, “aqui que-
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remos que eles tenham o maior sucesso,
queremos mesmo que eles sejam os melhores do mundo”. Recusam paternalismos, exigem o máximo de cada um dos
artistas, e dizem ‘não’ às marcas que os
procuram com o único objetivo de terem
em carteira um projeto de responsabilidade social. “Trabalhamos com marcas e
dissemos muitas vezes ‘não’ porque não
queremos uma perspetiva de responsabilidade social, mas sim uma perspetiva de
criatividade e valor. Temos que inspirar de
uma forma diferente e as marcas também
têm que ter uma boa saúde mental para
aceitarem trabalhar connosco.” Neste momento trabalham com marcas históricas
e familiares como a Arcádia, Herdade da
Malhadinha e mais recentemente estão a
desenvolver um projeto com a SMEG.
Qualquer pessoa pode trabalhar no Manicómio, o recrutamento funciona como
qualquer outra empresa, como explica
Sandro. “Enviam-nos o portefólio e nós
avaliamos. Terá também uma consulta
para percebermos até onde esse artista

quer chegar. Começamos com 10 artistas
e hoje temos uma lista de espera de 200
pessoas.” A lista é extensa porque no Manicómio, para além do reconhecimento,
dão o apoio financeiro, material e emocional. Da lista de espera fazem ainda parte
pessoas com doença mental que tiveram
o Manicómio como uma das muitas recomendações dos seus médicos.
Começaram com apenas 2 pessoas, hoje
são 30 os que trabalham com Sandro. Todos são assalariados, o valor, garante, é
superior ao salário mínimo e privilegiam
uma hierarquia horizontal. “Entre a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha
menos há uma diferença de 100 euros.
A hierarquia é horizontal e não vertical
como acontece noutras empresas.”
Entre as 30 pessoas, 12 colaboradores fazem parte do corpo clínico do Manicómio,
um número que tem vindo a crescer como
consequência de uma nova resposta a
uma “velha” necessidade, “Consultas Sem
Paredes”, onde cada paciente decide onde
e como quer conversar. As consultas têm
o custo de apenas 30 euros e os pacientes
têm contacto direto com os médicos.
Quando questionado sobre a saúde
mental dos colaboradores, Sandro não
tardou, “Falamos sobre tudo. Não existe
medo de pedir apoio, e o nosso apoio é
imediato. Aliás, contratámos agora um diretor criativo e uma das recompensas pelo
trabalho dele é ter psicólogo e psiquiatra.”
Nem todos os locais de trabalho podem
dar-se a este “luxo”, ou será antes, uma
necessidade? E para fotografar, ver é uma
necessidade? É obrigatório?
Em 2002 nasceu um projeto que desafiou
invisuais a pegarem numa máquina fotográfica. Fotografar, revelar e avaliar o tra-

balho que tinham feito. Nasceu no MEF –
Movimento de Expressão Fotográfica, o Ver
Com Outros Olhos, ou também conhecido
como MEF Imagine Conceptuale, com a
ideia, ou antes a pergunta, de como seria a
relação de uma pessoa cega com a imagem.
Luís Rocha e Tânia Araújo são fotógrafos e responsáveis pelo MEF, contam
como uma associação de apaixonados por
fotografia rapidamente se transformou
num espaço de formação, de viagens fotográficas, de tertúlias e encontros, e acima
de tudo, um espaço onde se criam oportunidades para levar a arte da fotografia
a quem, de outra forma, não teria acesso.
“Começámos por dinamizar um espaço em
Chelas, a oficina da fotografia, e decidimos
apresentar esta ideia (cegos a fotografarem) à Associação Promotora de Emprego
para o Deficiente Visual. O que queríamos
é que eles se exprimissem através da imagem, e para isso criámos dimensões visuais
onde elas não existiam a partir de outros
sentidos: olfato, tato, paladar. Lembrar que
começámos este projeto, que ainda está a
decorrer, antes do digital. Aliás, eles ainda
revelavam as fotografias, o que tornava a
ideia e o projeto ainda mais ‘maluco’”, começou por explicar o Luís. Na prática, os
participantes tinham acesso às imagens
dos locais que iam fotografar em relevo –
uma interpretação criada pelo MEF – para
conhecerem os locais e depois de reconhecerem os locais são desafiados a fotografar
tendo os sentidos como ponto de partida.
Depois de trabalharem apenas com
projetos que tinham como princípio um
único tema, como aconteceu com o projeto dos sentidos, o MEF quis alargar o
espectro de trabalho. Mais recentemente,
com a Gulbenkian, 69 artistas invisuais
apresentaram o seu “olhar” sobre os mais
diferentes temas numa exposição fotográfica. “Desta vez quisemos apresentar
propostas de obras de artes já criadas por
outros artistas, como quadros, ilustrações,
e depois desafiámos os participantes a discutir e a partilharem o que queriam criar a
partir da fotografia. Houve quem falasse
sobre liberdade, sobre ser cego, sobre au-

toestima.” Nessa exposição, José, um dos
participantes que ficou cego depois de
perder dois filhos com cancro, apresentou
na exposição o trabalho final que resultou
em duas fotografias: uma fotografia do
filho em cadeira de rodas e uma fotografia da trança de cabelo cortada pela filha
durante o tratamento, foi o fechar de um
ciclo, um luto que ainda não tinha sido
feito. “Os médicos que acompanhavam o
José comentaram que o projeto o ajudou
a fazer o luto. E com a exposição o José
partilhou a sua história com os restantes colegas como nunca o tinha feito até
aqui”, partilhou a Tânia orgulhosa do que
tinham conseguido.
É também motivo de orgulho o método
encontrado pelo MEF para que os participantes possam “ver” as suas fotografias,
método esse que já valeu uma Menção
Honrosa em 2017, do Prémio de Inovação
Tecnológica Engenheiro Jaime Filipe – que
visa promover o desenvolvimento de projetos de investigação que facilitem a vida
diária, pessoal e social das pessoas com
deficiência. O método chama-se Descrição
de Áudio Interativo com Toque Capacitivo, e sempre que alguém toca na imagem
existe um áudio sensível a esse mesmo toque que descreve o que o participante e
outros invisuais estão a sentir.
22 anos depois o MEF, tem neste momento no terreno os projetos “Um Espaço que habito” com jovens, “Uma porta
aberta para a cultura”, com refugiados ,
e “Diário do Interior” com população do
Sardoal, bem como o “Ver com Outros
Olhos”, projetos que não surgiram por
uma necessidade de responder a um grito
de responsabilidade social, surge apenas
porque o MEF quis, quer criar e agarrar todas as oportunidades que permitam que a
fotografia seja de facto uma forma de arte
universal, transversal e de fácil acesso. E já
o queriam há 20 anos.
A arte de ser disruptivo tem destas coisas: fazer com propósito, fazer diferente,
mesmo contra a corrente, criando, adaptando e acrescentando onde faz sentido.

Maria João Costa
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entrevista Rosário Farmhouse

“É muito importante
que as crianças
percebam que
são amadas”
A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), falou com o jornal Tempo Livre
sobre o Projeto Adélia, um projeto que debate, promove e procura
respostas práticas para a Parentalidade Positiva

N

asceu em 2018, cofinanciado
pelo POISE (Programa
Operacional Inclusão Social e
Emprego) e teve como ponto
de partida os resultados
e análise do “Relatório de
Avaliação de Intervenções
de Educação Parental, 2007-2010”.
O mesmo relatório destacava a
necessidade de desenvolver e
promover a parentalidade positiva,
debater as responsabilidades parentais
exercidas pelas famílias para se
proporcionar às crianças, e jovens,
a proteção e atenção adequadas ao
desenvolvimento das suas capacidades.
O projeto Adélia usa apenas o amor, o
afeto, e o respeito como “armas”.
Em que contexto é que nasce o Projeto
Adélia?
Nunca, como hoje, a parentalidade
foi tão desafiada e o projeto Adélia
nasce com este desejo de ajudar as
famílias a terem uma parentalidade
mais positiva. Porque quanto mais
amor conseguirmos dar às crianças,
melhores adultos teremos no futuro.
O projeto Adélia surgiu desta vontade
da Comissão Nacional de apostar na
prevenção, de trabalhar com as famílias
e as entidades que trabalham com
as famílias, para garantirmos que às
crianças lhes é dado o amor e afeto que
necessitam para crescerem saudáveis.
Nasce também como resposta ao
estereótipo do “uma palmada não faz
mal a ninguém”?
Sim, também, até porque percebemos
que a sociedade, em geral, permitia e
normalizava a “bofetada pedagógica”,
como lhe chamavam, o grito, o insulto,
a humilhação como sendo normal.
O mesmo é justificado porque vai
fortalecer, e o que queremos passar,

e estudos mostram isso, é que não
fortalece, aliás, pelo contrário, a
probabilidade de replicar essa forma
de educar é muito grande. Por isso é
que temos que encontrar outras formas
de educar mais saudáveis. A infância
não se repete, e tudo o que fizermos,
ou não fizermos, com as crianças vai
ser decisivo nos adultos em que se vão
tornar.
Porquê o nome Adélia?
Foi uma inspiração na espécie de
Pinguim Adélia, pela forma doce como
interagem com os seus pares, pelo
cuidado que têm com os seus ovos e
com as suas crias no fundo resume
aquilo que é a parentalidade positiva.
E o que é a parentalidade positiva?
Garantir o bem-estar, o
desenvolvimento integral com afeto,
dando capacidades e competências
às crianças, impondo limites para
perceberem que os há, mas dando a
capacidade de conhecerem e fazerem
o seu caminho. Portanto, educar com
afeto, sem violência, sendo exemplo;
mas também encontrar este equilíbrio
entre o amor e o rigor. Sim, há limites,
até porque viver em sociedade exige
esses limites para que nos seja mais
fácil encontrarmo-nos e respeitarmonos uns aos outros.
Garantir essa parentalidade é um
desafio constante, ainda mais durante
a pandemia.
A parentalidade positiva torna-se cada
vez mais desafiante, principalmente
nestes tempos em que a comunicação,
a forma de estar e de conviver são
cada vez mais diferentes de como
eram quando os pais de hoje eram
crianças. Antes da pandemia já havia
esta forma de comunicar, à distância,
virtual e digital, a pandemia veio

agravar ainda mais isso. Veio fechar as
crianças e a parentalidade em casa, veio
transformar a parentalidade e trazer
novos perigos dentro da própria casa.
E que perigos são esses?
Perigos online. Cyberbullying, abusos
sexuais online que aumentaram
radicalmente. É todo um mundo
novo que exige que os pais encontrem
ferramentas que os ajudem a lidar
com toda esta nova realidade e como
consequência, conseguirem educar os
seus filhos com sucesso.
Quais os princípios de uma
parentalidade positiva?
O amor tem que ser a base de tudo.
O amor e a comunicação. É muito
importante que as crianças percebam
que são amadas. E ser amado não é
só garantir as necessidades básicas, é
também garantir os reforços positivos,
o afeto, o dizer que se gosta da criança,
mostrar que se gosta com exemplo, a
atenção e a comunicação. Esta última
é fundamental. Dizer não porque não,
não é resposta, por exemplo.
Partimos do princípio que as crianças
são suficientemente inteligentes para
nos perceberem?
Ouvir as crianças é fundamental e
elas dizem coisas maravilhosas. Às
vezes não estamos disponíveis para
ouvir, porque achamos que perguntar
a opinião à criança vai obrigar-nos a
fazer o que ela quer, mas crescer é ter
muitos sins e muitos nãos. E o que é
importante na forma de educar é ouvir
a criança, e se é possível fazer como
ela está a pedir, tudo bem, se não é
possível, explicar porque não é possível.
As crianças aceitam muito bem as
decisões desde que sejam coerentes,
desde que sintam e percebam que há
um motivo concreto. Dá mais trabalho
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ter que explicar mas os efeitos também
são muito diferentes.
Quais as ferramentas criadas e
disponibilizadas pelo Projeto Adélia
para se alcançar a parentalidade
positiva?
Este projeto assenta em quatro eixos.
Tem o eixo da “mais proteção” em
que sensibilizamos as CPCJ do Norte,
Centro e Alentejo a colocarem o foco
na parentalidade, e a colocarem a ação
na proteção e nos direitos das crianças,
mas também a participação das crianças
em todas as matérias que lhes dizem
respeito.
Depois, temos o eixo da “mais
capacitação” em parceria com
a Faculdade de Psicologia da
Universidade de Coimbra para
capacitar os técnicos das entidades com
competência em matéria da infância
e juventude. No fundo, não estamos
a dar capacitação direta às famílias,
mas às entidades que trabalham com
as famílias em programas que são
reconhecidos internacionalmente como
“Anos Incríveis”, “+Criança +Jovem”
e o programa “Crianças no meio do
Conflito”. São três programas, três
sessões que foram dadas aos técnicos
para trabalharem com as famílias
no sentido de desenvolverem a
parentalidade positiva, aproveitando
as coisas boas e magníficas que a
parentalidade positiva proporciona
e ajudando a que os pais, mães e
educadores possam aprender a gerir
a frustração, porque educar é muito
desafiante. É importante ajudar a gerir
essas frustrações e a criar caminhos
alternativos para uma educação sem

“Antes da pandemia
já havia esta forma
de comunicar, à
distância, virtual e
digital, a pandemia
veio agravar ainda
mais isso. Veio
fechar as crianças
e a parentalidade
em casa, veio
transformar a
parentalidade e
trazer novos
perigos dentro da
própria casa”

violência, para uma educação de afeto,
que é para nós fundamental, e é mesmo
a única forma de educar.
Outro eixo é a “sensibilização
da opinião pública”, onde temos
desenvolvido ferramentas que
publicamos no nosso site, com
materiais para as famílias, dicas
concretas para pais e educadores.
Um quarto eixo, é inovação social,
desafiamos as comissões de proteção
a apresentar projetos de inovação
social na parentalidade num trabalho
conjunto com as entidades com
competência em matéria de infância e
juventude. Fizemos concurso de ideias.
E tivemos ideias fabulosas. Algumas
já conseguimos colocar em prática,
mas podemos destacar os projetos: no
Alentejo, em Reguengos de Monsaraz,
o projeto “Like a cool Kid”; no Norte, a
partir de Fafe, a “Familiolândia”, e no
Centro, a dupla Tondela e Sertã com
“@ J@nela” e ainda, na Maia, com o
“inFoco | Fortalecer a Cooperação”.
O projeto Adélia é muito isto, vai deixar
de ser financiado em junho de 2022,
mas queremos continuar a trabalhar
e acreditamos que já deixamos aqui
algumas sementes.
Uma vez que já está a terminar,
conseguem medir o impacto do
projeto?
A parentalidade é um caminho que
se faz todos os dias. Temos alguma
dificuldade em medir. Mas do ponto
de vista do que foram as comissões
(CPCJ) que aceitaram o desafio,
podemos afirmar que tivemos um total
de 178, das quais, a Norte 62 CPCJ, no
Centro 69 e no Alentejo 47. Sobre a
sensibilização da opinião pública, temos
alguma dificuldade em medir. Também
conseguimos medir visualizações dos
vídeos publicados e partilhados (música
do projeto “Cuida Bem de Mim”
com mais de 11 mil visualizações),
visualizações e interações das dicas
dos direitos das crianças, jovens e
parentalidade positiva partilhadas nas
plataformas digitais, mas não podemos
saber se o comportamento foi alterado
como consequência do que leram
e ouviram. O que temos sentido ao
longo dos últimos anos é o aumento de
procura de informação sobre o tema
por parte das famílias e o facto de já
não haver pudor em usar as palavras
amor e afeto, que até aqui eram pouco
usadas pelo Estado. Queremos mesmo
isso, que se trabalhe a parentalidade
com afeto e sem violência, seja ela
física, psicológica, verbal ou emocional.
Um dos temas que pode estar na base
dessa procura pode estar relacionado
com a ansiedade que está cada vez
mais presente nas gerações mais
jovens…
Ansiedade resulta de verdades, como o
facto de termos famílias mais pequenas,
menos filhos, menos primos, avós
novos que ainda trabalham, outros
que estão a quilómetros de distância.
É inevitável, os mais novos estão
cada vez mais isolados e a pandemia
veio agravar. Temos que voltar a
dar competências aos jovens no
relacionamento interpessoal, porque as
crianças estão com imensa dificuldade
no contacto direto, é a geração que diz
que tem pânico social. Escondem-se
atrás de um ecrã. Temos que normalizar
o estar nervoso, o estar ansioso, temos
que responder a estes novos desafios
de sair da zona de conforto confinada
a um quarto de quatro paredes. Maria

João Costa
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Viajando com livros

Os dois rostos
de Portugal

U

Perdura ao longo dos séculos e em oposição à rotina e à continuidade da aposta na itinerância e
na rutura, sem perder, como definiu Camões, a ligação à terra e a fidelidade às raízes. Destaca-se na agenda cultural de 2022 os 450 anos da publicação d’Os Lusíadas Por António Valdemar

m dos acontecimentos que não
podem ser ignorados, na agenda cultural de 2022, são os 450
anos da publicação d’Os Lusíadas.
Deverá ser o ano para realizar
em todo o País, desde as conferências, debates, até exposições
e organização de percursos e, ao mesmo
tempo, promover no estrangeiro idênticas
atividades culturais onde existem núcleos
de ensino, de investigação e difusão da língua portuguesa. O Instituto Camões tem,
pelas suas atribuições estatutárias, a intervenção responsável que se aguarda.
Estão por esclarecer aspetos fundamentais da vida e da obra de Camões. Quando
nasceu? Terá sido em 1524 ou em 1525. E
onde nasceu? Terá sido em Lisboa? Quando faleceu em Lisboa? Terá sido em 1579
ou em 1580? Como sentiu a derrota de
Alcácer Quibir e a morte de D. Sebastião?
Como reagiu perante a sucessão e a morte
do cardeal D. Henrique e as decisões nas
Cortes de Lisboa e de Almeirim? Faleceu
antes da invasão comandada pelo Duque
de Alba, as lutas de D. António Prior do
Crato ou a entrada de Filipe I para iniciar
o reinado, como predomínio da Espanha
na orientação política em Portugal?
A ausência de elementos factuais concretos justifica interrogações. Mas não
resta dúvida que Os Lusíadas surgiram em
1572. Outra certeza incontestável: houve,
no mesmo ano, duas edições d’Os Lusíadas. Ou uma alteração logo após a tiragem
dos primeiros exemplares? Há inúmeras
correções no texto e depara-se outra irrecusável evidência: o emblema do Pelicano
saiu colocado ao contrário.
Com a publicação d’Os Lusíadas consolidou-se a língua portuguesa. António Vieira vai dar outra energia e amplitude. Manuel Bernardes vai descobrir os matizes e
as surpresas que desvendam o universo
das palavras. Mas, deriva de Camões a
língua portuguesa que falamos hoje. Ganhou plasticidade para comunicar os fenómenos da natureza, para exprimir as
grandes inquietações políticas e sociais e
os grandes problemas filosóficos e científicos, para exaltar as virtudes cívicas e fazer o julgamento das vulnerabilidades da
condição humana.
Camões celebrou a ação pioneira dos
portugueses nas descobertas e conquistas:
«assim fomos abrindo aqueles mares. / que geração alguma não abriu, / as novas ilhas vendo e os novos ares / que o generoso Henrique
descobriu» (V, 4). Portugal encontra-se geograficamente localizado n’Os Lusíadas segundo a disposição do cartógrafo Fernão
Álvares Seco, no primeiro mapa impresso
que representou integralmente o territó-

Camões e o Velho do Restelo numa interpretação de Almada Negreiros

rio português: «eis aqui, quase cume da cabeça / da Europa toda, o Reino Lusitano, / onde
a terra se acaba e o mar começa» (III, 20). É
com orgulho que se identifica: «Esta é a ditosa
Pátria minha amada» (III, 20, 21). Ao chegar
ao Oriente, Vasco da Gama ao responder
ao rei de Melinde relata também com orgulho a memória das origens de Portugal
e dos portugueses: «mandas-me, ó Rei, que
conte declarando / de minha gente a grão genealogia; / não me mandas contar estranha
história, / mas mandas-me louvar dos meus a
glória» (III, 3). Através d’Os Lusíadas menciona qualidades e não oculta defeitos no
comportamento do povo português. Sentimentos nobres como a generosidade, a
coragem e a honra. Defeitos lamentáveis
como o suborno, a corrupção e a inveja.
Incentiva D. Sebastião a defender Portugal entre os povos europeus: «fazei, Senhor,
que nunca os admirados / alemães, galos, ítalos
e ingleses, / possam dizer que são para mandados, / mais que para mandar, os Portugueses»
(X, 152).
A intervenção coletiva do povo garantiu a autonomia de Portugal e contribuiu

É o Pais resignado
a viver sem
ambição.
É o Portugal
avesso à mudança,
refratário à
inovação, agarrado
ao conformismo
e à rotina

para outra imagem do mundo. Esse destino acentuou-se
quando, assegurada a independência, vencida a crise de
1383-1385, Portugal sentiu-se
condicionado pela vizinhança hostil da Espanha e aventurou-se às descobertas ultrapassando os enigmas do mar
tenebroso. As navegações e
as conquistas na África e no
Oriente, avultaram dois fatores que se têm repetido e que
são indissociáveis do comportamento do homem português, onde quer que nasça,
se estabeleça ou se movimente: a continuidade e a rutura.
Estes aspetos estudados por
sociólogos, historiadores e
críticos também mobilizaram
a criação literária de escritores e poetas que se ocuparam
dos efeitos resultantes das
opções da permanência ou da
errância.
O reverso da moeda pode
exemplificar-se com o Velho
do Restelo, um dos mais famosos episódios d’Os Lusíadas e
tantas vezes citado, nas mais
diferentes conjunturas políticas e sociais, perdura de geração em geração. Ficou a ser
o símbolo da pusilanimidade, do terror e da dúvida. É
o profeta da desgraça que se insinua, nos
momentos decisivos, proclama vaticínios
funestos, espalha o fantasma do medo.
Recorre aos argumentos mais perversos
«fonte de desamparos e adultérios» (IV, 94
a 104). Tudo faz para inviabilizar os projetos voltados para o futuro. É o País resignado a viver sem ambição. É o Portugal
avesso à mudança, refratário à inovação,
agarrado ao conformismo e à rotina. Politicamente correto. Economicamente remediado. Humanamente satisfeito.
Mas em oposição a este Portugal da continuidade e da permanência, coexiste o outro Portugal, o da itinerância e da rutura.
Tal como Camões o consagrou é o português que, sem perder a ligação à terra e
a fidelidade às raízes, não receou sentir e
viver o desconhecido, aceitar novos desafios, suportando os riscos, as proezas e as
vicissitudes da mudança. É o protagonista
da ousadia e da capacidade de se radicar
em qualquer parte do mundo. Os Lusíadas
retrataram, há cinco séculos, na literatura
de língua portuguesa, a irradiação da sua
presença humana, com as tintas vivas e as
palavras verdadeiras.
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A Casa na árvore

Cacho de flores de Eriobotrya japonica, designação científica da nespereira-doJapão, nativa na China, Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa.

Nêspera e folhas de nespereira, Alentejo.

O caroço que podia dar dragões
Quando os portugueses introduziram a nespereira asiática na Europa e lhe chamavam bibas Por Susana Neves

E

ra o tempo em que os portugueses
iam ‘fazer fazenda’ no litoral da
China, e as praças de Guangzhou
(Cantão) se enchiam de vendedores provenientes das mais remotas
regiões do Celeste Império. Em o
Tratado das Coisas da China, publicado em Évora, em 1569-1570, frei Gaspar da
Cruz relata que não faltavam arroz, peixe,
carne, marisco, e muita era a fartura de hortaliças, ‘cheiros’ e frutas. Vindo do Reino de
Camboja, desagradado com uma experiência de missionação fracassada, frei Gaspar
da Cruz, religioso dominicano eborense,
chegara a Cantão em 1556, e observara surpreendido que facilmente se encontravam,
à venda: rãs esfoladas no momento, cães
às postas, galinhas fartas de água e com o
papo cheio de areia (para pesarem mais),
carne de búfala, porcos assados pendurados inteiros à porta das estalagens, toda
a sorte de legumes, e frutos muito bons
como líchias, pêssegos, ‘ameixas reinóis’,
castanhas, nozes, figos e laranjas (algumas
comiam-se com casca). E por toda a parte,
viam-se chineses, muitos chineses, que não
tinham autorização para sair do país, sob
pena de morte, embora alguns o fizessem
para não mais voltarem.
Porém, e contrariamente ao que se poderia esperar, frei Gaspar da Cruz não fala
explicitamente de nêsperas (Eriobotrya japonica), fruta que na China antiga fora do
exclusivo usufruto da família imperial. E,
no entanto, é provável que as tivesse visto porque conforme se lê numa publicação
francesa de 1 de Janeiro de 1844 (Annales
des sciences physiques et naturelles, d’agriculture et d’industrie), publicada pela Société
royale d’agriculture, em Lião, teriam sido
os portugueses a introduzir na Europa este
fruto de casca fina e polpa macia dulcíssima, atribuindo-lhe o nome de bibas.
Apesar do pormenor ao descrever a nespereira asiática, na altura ainda rara em
França, a publicação oitocentista francesa
não refere a data precisa em que os portugueses introduziram na Europa, e por
certo desde logo em Portugal, esta ‘árvore
notável’ da família das Rosáceas, que floresce no Outono e no Inverno e frutifica

na Primavera. Muito possivelmente ocorrera no século XVI ou no século XVII, uma
vez que os nautas lusitanos chegaram ao
litoral chinês em 1513 e ao Japão em 1543.
Por conseguinte, os portugueses poderão
ter sido os primeiros europeus a cheirar o
inesquecível perfume das flores da nespereira e a provar o seu maravilhoso fruto cor
de laranja, por entrarem antes dos outros
povos, no país onde esta espécie arbórea
frutífera é nativa (ou seja, na China) e no
Japão, onde foi aclimatada.
Explicando que os franceses adoptaram
o termo bibacier para mencionar a nespereira asiática na sequência dos portugueses
lhe terem chamado bibas, o artigo publicado em Annales des sciences physiques et naturelles, d’agriculture et d’industrie, não esclarece, contudo, que a palavra bibas, por seu
turno, deriva da palavra chinesa pipa (ou
da palavra japonesa biwa), termo que em
chinês (e também em japonês) se pronuncia da mesma maneira que se pronuncia o
nome de um instrumento musical tradicional de cordas, um tipo de alaúde, cuja
forma oval lembra a forma do fruto. Não
admira por isso que a nespereira, originária
no sudeste da China e plantada no Japão
há mais de 1000 anos, tenha sido uma das
árvores preferidas dos jardins dos eruditos
chineses, musa dos poetas, como o célebre
poeta chinês Li Bai (701-762), e de grandes
pintores, entre eles, o autor de estampas japonês Utagawa Hiroshige (1797–1858) que
repetidas vezes desenhou ramos de nespereiras com as suas longas folhas verde-escuro, lanceoladas, admiravelmente macias
e cotonadas na face inferior, carregadas de
frutos, esses ‘pomos de ouro’ que os pica-paus e os estorninhos tanto apreciam.
A associação da nêspera ao culto da
subtileza pelos sábios orientais encontra-se exemplificada numa pequena história
que nos enviou directamente da China
a amabilíssima jornalista independente
Ziyu Yang, e que transcrevemos: «Certa
ocasião, Shen Shitian, poeta da Dinastia
Ming [1368-1644], recebeu um presente enviado por um amigo. Vinha acompanhado
de uma carta que dizia: ‘Mando uma pipa.
Por favor, aceita o meu presente.’ Ao abrir

o presente, Shen Shitian não conseguiu
reprimir o riso: a caixa trazia apenas uma
nêspera! Decidiu então responder ao amigo, escrevendo-lhe estas palavras: ‘Obrigada por me enviares uma pipa. É silenciosa
[não emitia som como o alaúde], mas sabe
deliciosamente.’ Ao ler a carta, o amigo ficou muito envergonhado e escreveu o seguinte poema: ‘Se a pipa não conseguir dar
fruto, dará flores por toda a cidade’.»
Pioneiros a introduzirem a nespereira
asiática (utilizada na medicina tradicional
chinesa) os portugueses não cunharam o
seu feito nem registaram o momento da
primeiríssima floração, o que permitiu aos
franceses desempenharem um protagonismo inusitado. Assim sabemos que, algumas
das primeiras nespereiras que entraram em
França, vieram de Cantão e foram plantadas no Viveiro Real (Pépinière du Roule), em
Paris, em 1784, tendo florido pela primeira
vez em Janeiro de 1801. O que não se menciona em nenhuma das fontes consultadas
é porque motivo na China antiga, o Imperador não permitia que o cidadão comum
comesse nêsperas.

Tocando um alaúde (biwa), Japão, ca. 1900.
Fotógrafo não identificado

Uma lenda parece esclarecer a razão
desta exclusividade. Diz-se que crescendo
junto aos rios, as nespereiras deixavam cair
com frequência os seus frutos para dentro
da água e as carpas douradas (koi) ao passarem comiam-nas. Depois de comerem as
nêsperas sentiam-se revigoradas e fortalecidas a ponto de conseguirem subir o rio
e saltar as cascatas vindo a transformar-se
em dragões. Um poder de mutabilidade e
energia que o Imperador (que se identifica com o dragão) não queria partilhar com
mais ninguém. Um poder que o Bom Deus,
por seu turno, nunca permitiria que ficasse
na posse de um simples mortal. E por isso,
a nêspera saltou como uma carpa para a
Europa, África, América do Norte, América
do Sul e Oceania.
Em 1889, no Jornal de Horticultura Prática, publicado no Porto, o artigo ‘Cultura
da nespereira’, assinado por A. M. Lopes
de Carvalho, abordando exclusivamente a
produção da nespereira-europeia (Mespilus germanica), a que os franceses chamam
‘cu de cão’, demonstra que a nespereira de
origem chinesa (no Norte de Portugal chama-se ‘magnório’ e ‘manganório’ ao seu
fruto), ainda não se instalara nos quintais
e hortas do país como virá a acontecer no
princípio do século XX. Em Lisboa, até há
poucos anos havia nespereiras em quase
todos os quintais e à porta das esquadras
de polícia, até serem devoradas pela construção de garagens nas novas edificações
da capital.
Actualmente, ainda é possível encontrar várias nespereiras orientais junto ao
edifício da Maternidade Alfredo da Costa.
São elas quem recebe os recém-nascidos
augurando-lhes com a sua linguagem de
pássaro uma vida onde não faltem os seguintes pilares da prosperidade: longevidade (shou), riqueza (fu), prosperidade na
liderança (kuei), paz e felicidade (an le) e
fertilidade (tzu-sun chung-tuo). Acrescentaríamos ainda a subtileza, porque como
defendeu o poeta e calígrafo chinês Su Shì
(1037-1101) sem subtileza até os eruditos
ficam intratáveis.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

SESSENTA ANOS A CANTAR
dr

A

plauso de pé para alguém de
quem todos nos devemos orgulhar. O seu contributo para a
nossa cultura e prazer é quase
uma missão feita de paixão.
Como Paulo de Carvalho diz:
“Sou um músico e toco…voz!”
Foi com um passe de mágica e a mítica
palavra de encantamento, abracadabra,
que nasceu uma voz que atravessa o tempo sem que o tempo se sinta passar.
Os dez anos já não são assim tantos, e os
sessenta não apagam canções que renascem e se renovam como o ciclo das flores.
A Nina que corre, vai agora de mão
dada com a Nini. Cresceram juntas, fizeram-se amigas de longa data.
Quando se encontram dizem sempre,
“Olá, então como vais?” E vão bem e frescas.
Falam do amigo que foi Sheik e que se
tornou capitão, quando nos acenou um
adeus que falava do encontro com a liberdade a nascer. Também ela com uma flor.

no palco vem cantar futuro.
É Paulo de Carvalho, chamam-lhe a voz,
está e estará para… encantar todos nós.
Na sua voz está a visão de um mundo
melhor, pleno de desejos e esperança.
Está também a alegria de cantar com
meninos de terras distantes, em noites
quentes à volta de uma fogueira. E quando tudo termina dão um beijo à Lua e
abraçam o cantor.
Se cantar é um voto à vida ele sabe que
traz alegria a todos nós e um amparo para
almas solitárias.
Ao fim de seis vezes os dez anos, ele
tem o mundo inteiro à espera de novas
canções com o abraço amigo e paternal ao
herdeiro do seu talento.
Não é um executivo, não usa pasta e o
relógio que lhe marca os dias, é o bater do
coração pelos amigos.
Sempre fez da fama um sopro de vento
que por ele passa com indiferente ligeireza. Sabe que foi a paixão, o trabalho e o talento que lhe garantiram esta caminhada
de sessenta anos, escritos numa partitura
em allegro vivace.
Diz por música que gostava de vos ver
aqui. Nós, deste lado, celebramos quem

E ACONTECEU
O Manuel Paulo de Carvalho Costa encheu a Aula Magna de amigos e admiradores a quem dedicou um concerto único
e irrepetível.
Com o mesmo à vontade com que canta acompanhado por um piano, criou um
desfile de memórias de alguns dos seus
grandes sucessos, desta vez com uma orquestra de gente nova e talentosíssima.
As “velhas” canções foram-nos apresentadas vestidas de novo, iguais no essencial, mas tão diferentes nos arranjos e na
forma de as cantar.
É assim a Voz que sempre insatisfeito,
só olha para o passado com os olhos no
futuro. De vez em quando insinua o dia
em que irá pendurar as cordas vocais, mas
porque não consta que por enquanto lhe
doam, teremos o Cantor por muitos mais
dias e anos.
Sessenta anos é muito tempo…. mas o
tempo só passa por quem está parado.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

Turismo e desenvolvimento sustentável com a INATEL
Redescubra Portugal e contribua para o desenvolvimento do nosso território

Participe no programa
RNAVT nº 2954

nos hotéis INATEL

DE MARÇO A MAIO DE 2022
DESDE 350€ por pessoa em quarto duplo
Com 6 dias de passeio / 5 noites de alojamento
Pensão completa | Visitas turístico-culturais | Assistente INATEL
Reservas nas INATEL Locais | Mais informação: turismo@inatel.pt | 210 027 000

Planeie o seu passeio em plena natureza

Visite a Serra da Estrela

VILA RUIVA

(FORNOS DE ALGODRES)

GUARDA

Reserve a sua estadia nos hotéis INATEL
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LINHARES DA BEIRA
GOUVEIA

SEIA

PENHAS DOURADAS

MANTEIGAS

PARQUE NATURAL DA

Consulte experiências locais
no Guia Estrela Geopark

SERRA DA ESTRELA
COVILHÃ

www.guia-geoparkestrela.pt

Reservas em hoteis.inatel.pt Mais informação: hotelaria@inatel.pt | 210 072 387

Ainda no âmbito da sustentabilidade…
A Fundação INATEL na análise das questões sociais

Participe e contribua para o debate
sobre os grandes desafios da década
ODS 5 – Igualdade de género
Covilhã | 14 fevereiro
ODS 7 – Energias renováveis e acessíveis
ODS 8 – Trabalho digno e crescimento económico
ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis
ODS 12 – Produção e consumo sustentáveis
ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes

Ciclo de conferências
Desafios 2030
Uma agenda para o Desenvolvimento Sustentável
Mais informação: inatel.social@inatel.pt | 210 027 142
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entrevista Júlio Machado Vaz

“A melancolia é uma trist
Orientados para Norte, à janela do Zoom, damos as boas-vindas ao médico
psiquiatra, professor universitário, conferencista, autor de cerca de vinte
livros. Uma vida feita a ouvir e com muito para transmitir

D

epois de Sexualidades, uma das
suas conhecidas colaborações, na
televisão, e O Sexo dos Anjos, na
rádio, a sua voz continua a ouvirse todas as manhãs, na Antena
1, em O Amor É, há mais de uma
década no ar, com Inês Meneses.
Um dos mais prestigiados especialistas
na área dos relacionamentos amorosos,
encontrando-se no seu consultório, no
Porto, naquele momento, declara-se
“ansioso para acabar o dia de trabalho,
para ir ter com os seus animais”.
Naquela tarde de novembro, céu
enevoado e delicado, motivados por
uma navegação tranquila, escolhemos
um conjunto de versos de Eugénio de
Andrade, de Poesia e Prosa (1940 – 1980),
como farol da nossa conversa.

São como um cristal, / as palavras. /
Algumas, um punhal.

Para um “ouvidor” que trabalha há mais
de quarenta anos, como são as palavras?
As palavras são exatamente como o poeta
escreveu, frágeis como um cristal e podem
ser letais como uma bomba atómica.
Quarenta anos de profissão ensinaramme a ter também um enorme gozo em
interpretar os silêncios. Tenho sempre
a sensação de que os poetas – tal como
Vergílio Ferreira, na prosa – têm uma
nostalgia de chegar à palavra final, que
de certa forma mergulha no silêncio, e é
quase pecado dizer mais seja o que for.
Os especialistas dizem, e com razão, que
mais de cinquenta por cento da nossa
comunicação é não verbal. Eu estou de
acordo. Fazer consultas pela Internet é
muito mais pobre do que ter a pessoa à
minha frente. Às vezes a boca diz uma
coisa e o resto do corpo está a dizer outra.
A minha profissão é primeiro ouvir, depois
tentar escutar, e através da palavra entrar
em sintonia com a pessoa que veio pedir
ajuda. E tudo isso depende das palavras.

Cansado de ser homem durante o dia
inteiro / chego à noite com os olhos
rasos de água.

Durante a sua carreira profissional,
a ouvir histórias que transbordam de
emoções, sobretudo sombrias, teve noites
em que a fadiga lhe segredou algumas
lágrimas contidas?
É muito curioso, essa formulação é no
masculino… Na minha profissão foi-me
grato verificar que iam aparecendo cada
vez mais homens. No início, praticamente
só havia mulheres. Por esse peso terrível
do conceito da masculinidade, que não
é só ‘um homem não chora’, é também
‘um homem não vai ao psicólogo ou
psiquiatra’, ‘um homem resolve os seus
problemas’. O que é rotundamente
falso. Os homens choram, e muito. Só
que às escondidas, muitos deles. Os

homens descobriram que vir falar com
alguém, não é uma prova de fragilidade,
é simplesmente procurar um outro olhar
e, pensando em voz alta, tentar resolver
as questões. Em termos de chegar ao
fim do dia, porque eu não tenho clientes
felizes, por definição, há um cansaço físico
de crispação, de tensão… E esse cansaço
deixa-me mais fragilizado. O que significa
que se em determinado momento
aparecer um determinado estímulo, será
mais provável eu ir às lágrimas. Mas, é
completamente imprevisível. Dou-lhe um
exemplo, à noite, a última coisa que ponho
[no Facebook] é música, desejando uma
boa noite a todos. No meu computador,
em casa, tenho uma fotografia com a
minha cadela mais antiga, que morreu o
ano passado, e que foi uma companheira
sem igual durante dezassete anos. Se
eu estiver muito cansado, aquilo que
continua a ser uma recordação quotidiana
pode facilmente transformar-se numa
melancolia que traz uma lágrima
a reboque. As cinzas dela estão em
Cantelães, na árvore onde repousam as
cinzas dos meus pais, e para onde eu irei
também.
No seu mais recente livro, À Escuta
dos Amantes – Memórias e Labirintos
de Um Ouvidor, diz: «já percebi que
esta melancolia não tem cura, sem eles,
o mundo nunca mais foi o mesmo.»
Fazemos o luto dos nossos pais, mas a
saudade vai “arder” sempre?
Fazemos o luto porque se não fizermos
o luto é porque ele está bloqueado. E
se o luto estiver bloqueado, nós não
conseguimos fazer as nossas vidas
normais. Os meus pais morreram com
dez anos de diferença. Eu não me limito
a sobreviver, vivo e tenho prazer na vida.
Mas, o mundo nunca mais foi o mesmo
sem os meus pais, embora estejam sempre
comigo. Não é por acaso que a palavra
escolhida é melancolia. Houve alturas em
que era tristeza profunda. A melancolia é
uma tristeza quase doce. Todas as noites
há assembleia familiar na minha casa.
Depois, quando acaba, e estou a ouvir
música, ou a ler um livro, é facílimo entrar
em diálogo mental com os meus pais,
e com a minha avó materna que vivia
connosco. Portanto, isso é um ritual.

Não me esqueci de nada, mãe. /
Guardo a tua voz dentro de mim. E
deixo-te as rosas.

Esse é um poema espantoso. Utilizei-o
nas aulas, durante anos seguidos, para
explicar aos meus alunos a questão do
crescimento e autonomia, de como isso
pode ser difícil para os pais e também para
os filhos. Porque, às vezes, ao pressentir
essa tristeza dos pais perante a sua
progressão para uma maior autonomia,
os filhos podem sentir o seu próprio

crescimento como uma traição. O que não
deve acontecer. Porque se a sentem dessa
forma, de um modo inconsciente, podem
não avançar na vida. O que à primeira
vista, digamos assim, satisfaz alguns pais
porque permanece uma ligação muito
próxima, mas pode ser trágico no futuro.
Penso que os meus colegas da psiquiatria
do desenvolvimento não divergem, o
ideal é que nós os deixemos crescer, que
incitemos até a esse crescimento, e que
depois eles sejam adultos. E, para além
de serem adultos, são nossos filhos. Vêm
para estar connosco porque lhes apetece,
porque têm saudades, mas não estão
presos a nós por mecanismos neuróticos.
Acompanhou a evolução dos sintomas
da doença de Alzheimer que afetou a sua
mãe.
A minha mãe sofreu de Alzheimer, pelo
menos, durante doze anos. A doença tem
uma caminhada irreversível. É muito
difícil explicar às pessoas a sensação que se
tem no momento em que a nossa mãe não
nos reconhece, que se nos dirige muito
educadamente e fala connosco como a um
estranho. É terrível.
Há um novo teste, criado por
investigadores da universidade de
Cambridge, no Reino Unido, que pode
detetar sinais de Alzheimer em cinco
minutos.
No tempo em que eu era criança, em casa
dos meus avós paternos, onde a tribo se
juntava, dizia-se com frequência “fulano
está velhinho e taralhouco”. Nessa altura,
ninguém falava de Alzheimer. Hoje as
pessoas vivem de tal maneira com uma
nuvem negra sobre si, à medida que
envelhecem, que é muito difícil os mais
velhos encararem o esquecimento como
algo perfeitamente normal. Algumas
pessoas chegam ao meu consultório e
dizem: “Se calhar estou a desenvolver
Alzheimer”. Às vezes, quando tenho
dúvidas, encaminho essas pessoas para
neurologia. Outras vezes, não há nenhum
sinal de declínio cognitivo, mas o medo
está lá. Compreendo, porque eu tenho
muito mais medo da perda da lucidez
do que da morte. Já existem outros testes
para Alzheimer. A primeira vez que
ouvi, falei com um bom amigo e distinto
geriatra, professor Leuschner Fernandes,
perguntei-lhe: “Achas que devo fazer o
teste?” Ele disse-me: “Acho exatamente
o contrário, porque há falsos positivos
e falsos negativos. E continuamos sem
conseguir tratar o Alzheimer.” Tem
totalmente razão. Nós conseguimos
atrasar o declínio cognitivo, estimulando
o nosso espírito. Há pessoas que têm
vidas tão pouco estimulantes, que eu
arriscaria a dizer que o declínio cognitivo
é quase inevitável. Mas, tratamento não
temos. Portanto, também não vou fazer
esse teste. Em contrapartida, porque
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tenho a convicção de haver um grande
risco de desenvolver alguma forma de
doença neurodegenerativa, tenho uma
preocupação muito grande em saborear
a minha vida, neste momento. Tenho 72
anos, por enquanto estou lúcido. Pensar
assim é comum a muitos de nós, à medida
que se envelhece.
E depois veio esta pandemia…
E a propósito, o meu irmão de afeto,
Manuel Sobrinho Simões, que tem mais
dois anos do que eu, diz: “Roubaram-me
dois anos de vida, no fim da minha vida.
Isto não tem perdão.” E eu também sinto
isso, porque hoje há coisas que eu saboreio
quase com uma avidez que não saborearia
há vinte anos, porque tenho a sensação
que a estrada se está a afunilar à minha
frente. «Viver é ver morrer, envelhecer
é isso», diz o poeta Juan Luis Panero. E
a verdade nua e crua é que na floresta
dos meus afetos, e nas redes sociais, as
clareiras não cessam de crescer. Portanto,
acho que tenho obrigação para comigo, e
para com os meus, de mostrar boa cara e
saborear mesmo assim o milagre laico que
é a vida, (‘laico’ porque sou agnóstico, não
quero ofender ninguém).

Os amigos amei / despido de ternura /
fatigada; / uns iam, outros vinham, /
a nenhum perguntava / porque partia,
/ porque ficava.
A amizade nutre-se pela perseverança do
afeto, sem pedir nada em troca?
Hoje em dia, não [risos]. Houve alturas
em que as pessoas aceitavam mal que
eu dissesse que para mim a amizade era
um sentimento tão importante como

“Os homens
choram, e
muito. Só que às
escondidas, muitos
deles. Os homens
descobriram
que vir falar
com alguém, não
é uma prova de
fragilidade, é
simplesmente
procurar um outro
olhar e, pensando
em voz alta,
tentar resolver as
questões”

o amor. Na realidade, para mim é uma
forma de amor. Continuamos muito, quer
queiramos ou não, sob a égide do amor
romântico e nada chega a esses píncaros.
Eu acho que uma amizade profunda é
uma experiência extraordinária.
No seu núcleo de amigos, destaca-se
Manuel Sobrinho Simões, compagnon de
route há mais de cinquenta anos.
Sim, mas o meu amigo mais antigo é o José
Pacheco Pereira, conhecemo-nos desde os
cinco anos de idade. Nós éramos vizinhos,
o Zé Álvaro vinha brincar para minha
casa. É o meu amigo mais antigo, acontece
que ele vive em Lisboa, e vemo-nos com
pouca frequência. O Manuel Sobrinho
Simões era o aluno favorito de meu pai.
O meu pai venerava a inteligência. O
Manuel, sem querer ofender ninguém,
é a cabeça mais brilhante da minha
geração. Lembro-me que estávamos no
pós-25 de Abril, e aconteceram duas coisas
(agora) hilariantes: eu fui chamado para
a tropa, por engano; o Manuel decidiu
ser voluntário. Fazer a tropa juntos foi
uma festa extraordinária, divertimo-nos
desalmadamente. Depois, o Manuel
esteve uns tempos na Noruega, isso
coincidiu quando estive deprimido, ele
escrevia-me e isso foi importante para
mim. Quando voltou da Noruega, tivemos
a nossa primeira tertúlia, num café da Foz,
juntamente com os miúdos. E a partir daí,
houve sempre a sensação de que as tribos
se misturavam. É muito agradável quando
nos encontramos em Vila Praia de Âncora,
os dois patriarcas com os netos. Depois,
aconteceu mais uma aventura deliciosa,
que foi acabarmos a fazer o programa Old
Friends, na Antena 1.
Falou que esteve deprimido. Em O
Tempo dos Espelhos, escreveu: «Se me
pedissem um autodiagnóstico, não
hesitaria em declarar-me subdepressivo,
por constituição genética e convicção
formada.» Alguém com ligeiros sinais de
depressão pode ser subdepressivo sem
ter consciência disso? E, por vezes, não é
difícil detetar esses sinais?
Pode ser, sim. Para alguém que já esteve
deprimido, como eu, há uma espécie
de perder uma determinada forma
de virgindade, porque a tristeza é um
sentimento normalíssimo. Alguém
que falava disso como ninguém, era o
professor Coimbra de Matos que ficava
feroz quando não se distinguia entre
depressão e tristeza. Ele dizia-nos: “Não
devem medicar a tristeza. A tristeza é
normal e é diferente da depressão.” Isto é
verdade. Às vezes temos a mão demasiado
leve e desatamos a medicalizar o que não
deve ser medicalizado.
Podemos afirmar que todos nós, em
qualquer idade, temos a probabilidade
de ter uma depressão, ou conviver com
pessoas que sabem o que significa
mergulhar nas profundezas depressivas?
Houve uma coisa que disse que me
interessa muito, que é ‘em qualquer’
fase da vida. Às vezes de uma forma
inconsciente, mesmo nós, clínicos,
caímos na armadilha de dizer: “Está
em baixo, é natural devido à idade que
tem”. Não, não é. Um idoso deprimido
deve ser diagnosticado e tratado como
um adolescente. Não é obrigatório
estar deprimido quando se envelhece.
Deprimir não faz parte do processo de
envelhecimento.

Hoje deitei-me ao lado da minha
solidão / e longamente bebi os
horizontes.

A pandemia veio aumentar a solidão e os
casos de depressão e ansiedade. Tornase urgente uma mudança no sistema de
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saúde mental. Por onde começar?
As nossas respostas em termos de saúde
mental já eram deficitárias. A pandemia
só veio agravar a situação. Num país em
que um médico de família referencia
alguém para uma consulta de psiquiatria,
e essa consulta pode demorar quatro a seis
meses, é um país, como tantos outros, que
continua a encarar a saúde mental como
uma irmã bastarda do resto da saúde.
E isso não pode ser. Sendo professor de
Antropologia Médica tenho um carinho
muito particular pelos cuidados de
saúde primários, porque são a porta de
entrada no Serviço Nacional de Saúde.
Em setembro, tive o prazer de abrir o
Congresso de Medicina Geral e Familiar,
em Braga. Um dos números que mais me
angustiam é termos 250 psicólogos nos
cuidados de saúde primários, quando
precisaríamos do dobro, idealmente,
do triplo. Não é aceitável que alguém
se dirija ao seu médico de família, haja
várias valências ao seu dispor e não haja a
psicológica. A haver essa valência, muitos
casos seriam resolvidos na primeira
linha. Sobretudo, porque sabemos que se
deixamos enquistar a queixa psicológica,
depois é muito mais difícil de tratar.
Portanto, respondendo à questão, por
onde começar? Os cuidados de saúde
primários terem o apoio da saúde mental
que merecem.

Entre a folha branca e o gume do
olhar / a boca envelhece.

Aprender a gramática do
envelhecimento, no silêncio e na palavra,
é uma aprendizagem para toda a vida?
Acho que no primeiro livro que publiquei,
O Sexo dos Anjos, escrevi “a psiquiatria é a
arte da distância, a vida também”, e não
retiro uma palavra. A arte de envelhecer,
embora não domine nenhuma bem, é uma
arte que eu gostaria muito de dominar
melhor. Acho que estou pacificado com
o processo de envelhecimento. Mas, por
exemplo, eu não conseguia, à medida
que ia envelhecendo, deixar de ser um
workaholic e propiciar mais tempos de
lazer, que acho que deveria ter construído.
As solicitações são muitas. É evidente que
hoje, com a idade que tenho, estou mais
pacificado com a palavra ‘não’. Hoje, os
fins de semana são para mim, para os
meus, para Cantelães, e para o Porto. E,
sempre que posso, fujo para Cantelães.
A famosa casa de Cantelães.
Há vinte anos o meu filho mais velho
construiu a casa de Cantelães. Os meus
filhos, nas minhas costas, fizeram uma
aposta sobre durante quantos meses eu
iria para Cantelães, ao fim de semana.
Eu sou um citadino. E um deles foi tão
pessimista que disse: “Daqui a três meses
o pai já não pode vir para aqui, porque
é uma pasmaceira”. Passaram vinte anos
e o que aconteceu foi o contrário. Eu
sempre que posso fujo lá para cima, e
eles vão mais do que iam na altura. Nesse
aspeto, as coisas correram bem. A tribo,
neste momento, tem bastante cuidado em
guardar tempos e espaços para estarmos
juntos. Isso é uma coisa que me agrada
muito.

Eu não tenho nada. / Amei o desejo /
com o corpo todo.

A tecer os fios da vida durante 72 anos,
que sentido têm estes versos para si?
Quando foi publicada uma famosa
biografia, Confesso que Vivi [de Pablo
Neruda], pensei “bom, tanto não”, se eu
escrevesse uma biografia, diria “confesso
que vivi um bom bocado”. Não estou nada
arrependido, e tenho a minha dose de
nódoas negras, como é evidente. Castrar

o desejo – conceito que transcende em
muito o sexual –, com o medo do que isso
possa significar em termos de sofrimento
psicológico, acho que é algo deprimente.
Viver implica riscos. Aparecem muitas
pessoas a dizer: “Ah, o que teria sido da
minha vida se eu tivesse arriscado isto ou
aquilo”. É dos sentimentos piores, porque
depois a pessoa idealiza, e fica com a
sensação que deitou fora a felicidade.
Uma vez, alguém disse uma coisa muito
bonita, que utilizo várias vezes como
exemplo: “Ó doutor, há pessoas que é
como se trouxessem na testa um sinal
luminoso a dizer ‘vai dar asneira’! Mas,
nós não podemos estar sempre a obedecer
aos sinais luminosos, não é?” De vez em
quando arriscamos relações em que o
nosso melhor amigo diz: “Ó pá, não te
metas nisso, vai dar asneira.” Mas, quem
está apaixonado somos nós.
Na obra de Gabriel García Márquez, O
Amor nos Tempos de Cólera, Florentino
Ariza, depois dos 70 anos, vai conquistar
a mulher que sempre amou, Fermiza
Daza. No final, quando questionado
pelo comandante do navio, sobre quanto
tempo pretende continuar aquela viagem,
«Florentino Ariza tinha a resposta
preparada há já cinquenta e três anos,
sete meses e onze dias com todas as suas
noites. – Toda a vida – disse.»
Florentino é uma personagem espantosa.
Depois de ter tido 37544 conquistas,
ao longo da vida, consegue dizer a
essa mulher que está virgem e que se
guardou para ela. E ela percebe o que ele
está a dizer. Nós temos um conceito de
virgindade muito pobre, que é físico, e não
é disso que ele está a falar. O que está em
causa é a sensação de intemporalidade

“A pandemia só
veio agravar a
situação. Num
país em que um
médico de família
referencia alguém
para uma consulta
de psiquiatria, e
essa consulta pode
demorar quatro
a seis meses, é
um país, como
tantos outros, que
continua a encarar
a saúde mental
como uma irmã
bastarda do resto
da saúde. E isso não
pode ser”

do amor. De vez em quando temos o
sentimento de que à nossa volta, no caso
de uma relação amorosa, tudo se encaixa
como num daqueles vitrais espantosos
das catedrais, e qualquer modificação,
qualquer som, qualquer palavra iria
abanar a perfeição. São momentos
fugazes? São, mas acontecem. E podem
acontecer em qualquer altura da vida. O
livro é muito importante a desmontar a
ideia terrível de que o amor é só para os
jovens. Isso é uma tirania obscena.
Chico Buarque, aos 77 anos, casou com
uma advogada de Direitos Humanos,
Carolina Proner, trinta anos mais
nova. Precisamos de combater muitos
preconceitos sobre a paixão e o sexo dos
mais velhos, não é?
Seguramente. E, felizmente, aquilo que eu
observo vai nessa direção. No consultório,
e fora dele, oiço pessoas que fazem coisas
impensáveis há vinte ou trinta anos na
burguesia portuense. Dizem: “A minha
relação está terminada, apaixonei-me por
outra pessoa. Não sei quanto tempo de
vida tenho à minha frente, mas quero
aproveitar.” Tem muito a ver com ser a
geração de sessenta que está a dizer isso,
são os baby boomer que recusam espartilhos
baseados nos números do cartão de
cidadão. Quando eu visitava a minha
mãe, na instituição em que ela estava, era
fascinante verificar que havia pessoas que
me pediam cinco minutos, para falar dos
seus amores. Quando eu dizia: “Pelo que
vejo, arranjou uma namorada.” Tinha a
resposta: “Bem, professor, realmente se
fosse há vinte anos era isso que diria.” Eu
retorquia: “E não diz agora porquê?” Há
palavras que se nós não tivermos cuidado,
temos pudor em aplicar por termos uma
idade x ou y. Não há piores polícias do
que aqueles que nós interiorizamos. Isso é
catastrófico.
O escritor François Cheng, hoje com 92
anos, diz: «Em todas as épocas, em todas
as culturas, cada alma tem uma música
que gostaria de ouvir no momento de
deixar o berço terrestre» (De l’âme –
Sept lettres à une amie). Qual seria a sua
escolha?
Estou a lembrar-me que o meu neto mais
novo, o meu filho mais novo e um primo
tiveram uma trabalheira louca e gravaram
uma música do George Harrison, em
vídeo, e foi isso que me ofereceram de
prenda, em outubro. Em termos de tribo,
vou copiar o empresário dos Beatles,
escolhendo A day in the life. Se eu vivesse
sozinho provavelmente escolheria Wish
you were here, dos Pink Floyd, enche-me
o coração de nostalgia e de ternura. A
minha escolha pessoal seria essa, pelo
que traduz de saudade do outro. Reza a
lenda que este disco foi gravado depois do
sucesso brutal de The dark side of the moon,
e esta canção traduzia a nostalgia de eles
já não estarem a gravar juntos, cada um ia
ao estúdio gravar a sua parte. Esta música,
que fala de duas almas que nadam no
mesmo aquário, traduziria essa nostalgia.

O Porto é só a pequena praça onde há
tantos anos aprendo metodicamente a
ser árvore.
A cidade que desde o berço testemunha a
sua existência, para si, é só …
Eu amo profundamente esta cidade.
É façanhuda, cinzenta, húmida, mas,
ao mesmo tempo, é uma cidade
profundamente acolhedora. É uma cidade
que quando aceita, aceita. Quando abraça,
abraça. É uma cidade profundamente
solidária. Durante muitos anos passeava
pelo Porto, com muita frequência, e
ultimamente não o tenho feito. É algo que
tenho de voltar a fazer. Teresa Joel

VIAGEM ISLÂNDIA

DR

Um país de sonho,
gelo e fogo

Uma ilha situada no topo do mundo, entre o céu e a água, com vulcões, lagos e glaciares.
Cenários naturais de rara beleza, que nos parecem saídos de um sonho

À

chegada de Reykjavík, numa
visita panorâmica revelam-se
os principais pontos de interesse da capital mais setentrional
do mundo. Na manhã seguinte, saímos do hotel, situado
na principal rua comercial de
Laugavegur, com calçado impermeável e
roupa térmica, sem esquecer o cachecol,
as luvas e o gorro, para enfrentar o frio.
No centro da cidade, descobrimos a
Harpa, a famosa casa da música clássica, cujas fachadas em vidro foram ins-

piradas na natureza local. Destaca-se
também a igreja Hallgrímskirkja, e se
tivermos folgo para subir ao cimo da
torre, com mais de 70 metros de altura,
podemos apreciar a vista sobre a capital
islandesa.
Na rota do Círculo Dourado, sentimos
o vapor libertado pela área geotermal de
Geysir, com nascentes de água quente e
piscinas naturais que borbulham. O géiser original foi substituído por Strokkur,
que entra em erupção com curtos intervalos de minutos. Continuamos até Gul-

ISLÂNDIA – UM PAÍS DE SONHO
Data: 26 abril a 1 maio
Partida: Lisboa
Informações: Tel. 210027000
| turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

Nota: Embarques do Porto, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Horta ou Terceira,
a pedido, mediante disponibilidade e
acréscimo de valor pelos serviços.
DR

lfoss, a Cascata Dourada, uma queda de
água dupla que cai no rio Hvítá. Depois,
vamos ao Parque Nacional de Thingvellir, Património da Humanidade, uma vasta área de grande valor histórico e geológico.
No Centro de Informação Eyjafjallajökull ficamos a saber como é viver junto de um glaciar ou de um vulcão ativo.
Continuamos até à pequena povoação de
Skógar para ver a cascata de Skógafoss,
com 62 metros de altura. Destacando-se
a costa de Reynisfjara, perto da povoação
de Vík, uma das mais impressionantes
praias de areia negra e pedra na Islândia.

Lagoa Azul
Na Islândia, fogo e água, calor e frio,
nascentes borbulhantes e mantos de
gelo, são extremos opostos que não estão muito distantes. Visitamos a cidade
de Borganes, localizada numa península do fiorde de Borgarfjöroure, onde
há locais de grande beleza. É o caso de
Deildartunguhver, uma das mais importantes nascentes de águas termais da
Europa, provavelmente a maior nascente termal do mundo. E também vemos
Hraunfossar, uma queda de água que
corre por um vasto campo de lava até ao
rio Hvítá. Depois, visitamos o segundo
maior glaciar da Islândia, Langjokull,
num percurso em super-camião, até à
imensa gruta feita pelo Homem no interior de um glaciar.
A península de Reykjanes tem mais de
cem crateras diferentes, campos de lava,
nascentes termais, escarpas impressionantes sobre o oceano atlântico e praias
de areia vulcânica. Podemos ver nascentes termais em locais como Gunnuhver,
Reykjanesviti e Grindvik. Na Lagoa Azul
aproveitamos a ocasião para tomar um
banho relaxante e revigorante. E cercados pelo vapor e pela parede de lava de
quatro metros de altura, mergulhamos
nas águas quentes e azuis, que têm reconhecidas propriedades medicinais.

16 TL JAN-FEV 2022

Abertas as candidaturas
para o programa INATEL 55+.PT

Coluna
DO provedor

De 10 a 21 de janeiro nas Inatel Locais

A

partir do dia 10 de janeiro os interessados em participar no programa INATEL 55+.PT podem fazer
a sua candidatura na Inatel Local
mais próxima da sua área de residência. Este programa destina-se a cidadãos com 55 ou mais anos, residentes em
Portugal Continental, com maior carên-

cia ao nível dos rendimentos disponíveis
e em risco de exclusão social.
Trata-se de um programa de alojamento de 5 noites nos Hotéis Inatel e outros
selecionados, com atividades de lazer
diversificadas, incluindo formações nos
domínios da cidadania, da alimentação
saudável e da prevenção da saúde, tendo

em vista a integração sociocultural dos
beneficiários do programa, numa lógica
de igualdade de oportunidades e promoção do lazer para todos, bem como o
desenvolvimento económico e social dos
territórios abrangidos.
Para mais informações envie email
para 55+@inatel.pt. M.J.C.

INATEL celebra o Natal em todo o país
Mais de 27 concertos de norte a sul

N

otas de Natal foi o evento organizado pela Fundação Inatel a partir
das 27 Inatel Locais, no passado
dia 12 de dezembro. Cidades, vilas
e aldeias foram invadidas por concertos gratuitos alusivos à época natalícia.
Desde igrejas, auditórios, ruas, as Notas
de Natal Inatel fizeram-se ouvir com o
apoio e participação dos Centros de Desporto e Cultura da Inatel. M.J.C.

Especial Jantar Conversa Amiga vence Troféu
de Natal INATEL Português do Voluntariado
Hotel Inatel Cerveira, São Pedro
do Sul e Albufeira foram os locais
escolhidos para um jantar em
segurança

D

epois da Inatel Caparica ter sido o
local escolhido para reunir dezenas
de associados da Fundação de todo
o país no Jantar de Natal, este ano,
por questões de saúde e segurança,
o mesmo jantar decorreu em três locais
diferentes. Inatel Albufeira, Cerveira e São
Pedro do Sul foram os lugares escolhidos
para reunir aqueles que com a Inatel celebram esta data festiva num jantar comemorativo com animação musical. M.J.C.

A

Confederação Portuguesa de Voluntariado destacou o projeto social da Fundação Inatel. No dia 5
de novembro, Dia Internacional
do Voluntariado, a Confederação
Portuguesa do Voluntariado, em parceria
com o município da Amadora, organizou
uma gala de homenagem àqueles que todos os dias ajudam o outro. A gala culminou com a entrega do Troféu Português
do Voluntariado. O corpo de voluntários
do projeto Conversa Amiga recebeu o troféu na categoria geral.
A Fundação Inatel lançou em 2012 o projeto Conversa Amiga, uma linha de atendimento telefónico criada com o objetivo
de prestar assistência a todas as pessoas
que necessitem de apoio em momentos
de dificuldade. Através de uma chamada
pretende-se prevenir situações de risco,
ouvindo e partilhando os problemas com
alguém desconhecido e assim devolver a
confiança à pessoa que se encontra em dificuldade.
Os voluntários que disponibilizam o seu

tempo para ouvirem, sem julgarem, quem
está do outro lado, ouvem cada conversa
com atenção, compreensão e aceitação
das diferenças, mantendo o anonimato
de quem telefona. O atendimento deste
serviço é assegurado durante todo o ano,
através da linha telefónica da Conversa
Amiga: 808237327 / 210027159 (das 15h às
22h). M.J.C.

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

É

nesta altura do ano
que, de certeza,
milhões de “NÓS”
repetem a famosa
frase feita: “… ano
novo, vida nova”.
Com efeito, nunca
este desejo terá sido tão
importante e necessário
como neste momento em que
acabamos de viver dois anos
absolutamente atípicos e, de
alguma forma, conturbados a
vários níveis.
A saúde, a cultura, a
educação, a economia,
a justiça social, a justiça
propriamente dita… enfim,
tudo foi afetado por aquele
que será, sem sombra de
dúvida, um dos maiores
flagelos deste primeiro quarto
do século XXI: a pandemia de
covid-19.
Muitos se questionarão se
algo poderia ter sido feito para
evitar tudo isto, mas a verdade
é que ainda não se encontrou
resposta para essa questão.
Enquanto isso, a ciência
provou, com a rápida
descoberta de novas vacinas,
que a inteligência e proatividade podem conseguir
feitos fantásticos – e a eles
a humanidade deverá estar
agradecida. A melhor forma
de fazê-lo é vacinando em
massa todas as populações,
sendo que a solidariedade
dos países mais ricos para
com os mais pobres tem aqui
um papel importantíssimo. O
lema deve ser vacinar e ajudar
a vacinar.
Pensando bem, há sempre
qualquer coisa que podemos
fazer para melhorar o mundo
à nossa volta, e nesse sentido
os Portugueses vão ter mais
um desafio no início de 2022:
eleições legislativas.
Sem me querer repetir,
mas achando que nunca
é demais pedir: por favor,
deem mais uma vez uma
lição de democracia viva e
participativa votando e não
deixando que, como das
últimas vezes, seja a abstenção
a ganhar, mais uma vez, as
eleições em Portugal.
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Outros Mundos

Fotos: Beatriz Lorena

Steam Down: um
cometa que passou
pelo Trindade

O Ciclo Mundos, parafraseando o FMM
de Sines, “música com espírito de aventura”. Procura incessante de novos valores.
De música fresca, original, futurista e ancestral. De combinações e diálogos tão improváveis quanto explosivos. Tudo isso é
Steam Down. É a fervilhante comunidade
do novo jazz londrino. A orquestra Steam
Down é apenas um pequeno planeta de
um universo onde gravitam corpos celestes como Comet Is Coming, Sons of Kemet, Shabaka and The Ancestors, Kokoroko, Nubya Garcia, Yazz Ahmed, etc.
No Trindade apresentou-se um colectivo
de apenas cinco elementos liderado pelo
saxofonista e “maestro” Ahnansé que trouxeram muitos mundos para um só palco.
De jams jazzísticas de sax, teclados (Dominic Canning) e percussão (Benji “Chief ”
Appiah), ao poder vocal e ao hip-hop / ragga
dos MCs Afronaut Zu e Tinyman. Afrofuturismo bem enraizado que tanto venera o
afrobeat clássico do nigeriano Fela Kuti como
a miscigenação extravagante (highlife ganês
vs hip-hop) da rapper zambiana Sampa The
Great. Há muita África aqui, mas sobretudo cultura underground electrónica londrina dos últimos 25 anos, do drum’n’bass ao
grime, ao soul-jazz-funk da movida acid jazz
do início do Séc. XXI.

Steam Down

Ayom: de Lisboa
a Barcelona
num carimbó

Jon Luz e Maria Alice

Encontros mestiços
O Ciclo Mundos encerrou o ano civil com dois momentos bem distintos.
Uma serenata exploratória servida pelos cabo-verdianos Jon Luz e Maria
Alice e um futurista e musculado espetáculo dos londrinos Steam Down

Jon Luz e Maria
Alice: cinzas, sal
e águas abertas

Jon Luz, virtuoso cordofonista, exímio
compositor e incansável explorador sonoro convidou a veterana e intensa Maria
Alice para gravar um disco (infelizmente,
ainda não foi editado) que revisita pérolas
do passado e, como sempre, navega em
águas abertas à procura de novos territórios desse extenso mar da Macaronésia.

Um espectáculo intimista, de intenso,
constante e caloroso diálogo com a plateia
num formato de tocatina, de serenata, que
serviu para matar saudades do (demasiado) longo tempo de ausência dos palcos.
Do cristalino, cinemático e experimentalista “Blimundo”, tricotado com cavaquinho e efeitos eletrónicos, às mornas
clássicas de B.Leza (“Terra Longe”) e
Paulino Vieira (“Odie É Pobreza”) e à coladera com ar de rock de Ti Goy (“Cinturão Tem Mele”). Uma viagem pelo tempo,
geografias e estéticas de músicos de gerações distintas, mas profundamente en-

trelaçados. E isso sente-se sobretudo na
belíssima canção de apresentação deste
futuro álbum: “Força Irmon”. Um tema
escrito por Jon Luz, escrito na altura da
erupção vulcânica do Pico de Fogo de
2014/2015 e que evoca a resiliência dos
cabo-verdianos, a capacidade de esperar
que a poeira assente para que se volte a
reconstruir. No contexto actual de restrições impostas pela pandemia de covid-19, já lá vão quase dois anos, “Força
Irmon” é igualmente uma banda sonora
ideal de combate ao “poder de destruição anímica”.

Nem sempre conhecemos ou sabemos os
tesouros escondidos que temos em casa. A
revista britânica Songlines, “bíblia” actual
da divulgação das músicas de tradição popular dos quatro cantos do mundo, divulgou recentemente os seus vários prémios
anuais referentes a 2021, com gala a condizer. O título de melhor grupo foi entregue a Ayom, muito por culpa do álbum de
estreia e homónimo editado em 2020 que
já tinha sido incluído na selecção dos 10
melhores discos desse ano para esta publicação. Inicialmente, Ayom era uma feliz união entre a cantautora mineira Jabu
Morales radicada há uma década em Barcelona e o colectivo lisboeta Forró Miór de
divulgação de forró (que em 2016 editou
o álbum “Trotamundos”) do acordeonista
italiano Alberto Becucci e do percussionista
grego Timoteo Grignani. Músicos que também já passaram pela igualmente lisboeta
Orquestra Latinidade. Na formação actual
de Ayom, encontramos ainda aquele que é,
provavelmente o italiano mais português
(a par de Donatello Brida): o baixista Francisco Valente que já passou por Terrakota,
Tora Tora Big Band, Orquestra Todos, Anonima Nuvolari, entre outros.
O segredo de Ayom está na mistura, no
tempero da miscigenação mediterrânica
criada entre os ambientes multiculturais
de Lisboa e Barcelona. Aqui, há a forte
presença de Jabu Morales que exalta o
poder do empoderamento feminino com
ritmos ancestrais e modernizados dos
dois lados do Atlântico. Do forró pé de cal-
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çada (mais roqueiro à Mestre Ambrósio de
Siba), maracatu, carimbó e ijexá, à imensa
africanidade (merengue, funaná, cumbia)
com algumas canções escritas em línguas
Ioruba e Kimbundu.
2022 será um ano de muita estrada (e aeroportos) para Ayom, ou não fizessem eles
parte de uma das melhores agências de
artistas do género: a Eiden Music Agency da Pat Thomas e de Orlando Julius &
The Heliocentrics. Ora façam o favor de os
descobrir.

[Novos Discos]
Miroca Paris – Live
in Warsaw [2021]

Miroca Paris é o exemplo de um músico que
nunca dá uma canção como fechada. A gravação da mesma é só o início de vida desta.
O compositor e multi-instrumentista de
São Vicente que acompanhou durante mais
de uma década Cesária Évora e muitos outros nomes de Cabo Verde e não só (até andou na estrada com Madonna na digressão
de “Madame X”), estreou-se em 2017 com
o álbum “D’alma”. Durante estes anos percorreu meio mundo (de Montreal a Moscovo), reformulou a sua banda e foi rearranjando o seu repertório, sobretudo com a
entrada da trompetista alcacerense de sangue angolano e cabo-verdiano Jéssica Pina.
Este EP de cinco longos temas, gravado
ao vivo em Varsóvia, oferece-nos algumas
das canções mais marcantes de “D’Alma”,
como “Joana Joaninha”, “Guilhermina” e

“Nhe Simpronia” bastante mais longas do
que as versões de estúdio, nas quais Miroca estende enormes tapetes para o diálogo ora com o Vaiss (guitarra), ora com Cau
Paris (percussionista que, curiosamente,
acompanhou Jon Luz e Maria Alice no Ciclo Mundos), ora com Xico Santos (baixo),
mas sobretudo com Jéssica Pina que enche
o palco quando sola com o seu trompete.
Um bom prenúncio para 2022. Ano em
que Miroca Paris deverá lançar novo álbum de estúdio.

Omar Sosa & Seckou
Keita – Suba [2021]

Em 2020 o prolífico compositor e pianista
cubano Omar Sosa tinha-nos oferecido a
sua mais recente viagem por África Oriental – “An East African Journey” – onde
gravou no terreno (Madagáscar, Quénia,

Etiópia, Burundi, Zâmbia, Sudão) músicos
locais como Rajery, Monja Mahafay, Olith
Ratego, entre muitos outros, promovendo
um diálogo entre o jazz e a música orgânica, natural, em bruto, de (quase) recolha
desta área geográfica. Um ano depois,
presenteia-nos com mais um encontro
com o seu velho amigo Griot senegalês de
Nottingham, Seckou Keitá. A par de Toumani Diabaté e de Ballaké Cissoko, Seckou
Keita é provavelmente o mais importante
intérprete masculino de corá. A harpa de
21 cordas dos gritos da África Ocidental.
Masculino, sim, porque não nos podemos esquecer da gambiana Sona Jobarteh. Quer a solo (“22 Strings”), quer com
a harpista galesa Catrin Finch, Seckou
Keita tem gravado discos tão memoráveis
quanto “New Ancient Strings” (Toumani
e Ballaké), “Mande Variations” (Toumani a solo) ou “Musique de Nuit” (Ballaké
com o violoncelista francês Vincent Ségal).
“Suba” é, pois, o segundo tomo de uma
união entre Seckou Keita e Omar Sosa que
sucede a “Transparent Water” de 2017.
Disco gravado em pleno confinamento de
três meses em que ambos tiveram muito
tempo para compor para este projecto.
Na língua Mandinga de Seckou, “suba”
significa amanhecer. E este pretende ser
um manifesto de um “novo amanhecer de
compaixão e real mudança num mundo
pós-pandémico”.
Para além do intenso diálogo de improviso e virtuosismo destas quatro mãos, há
um ambiente optimista, de calma, de paz,
assaz luminoso e de quase meditação que
percorre todo o disco. Pode soar, por vezes

a new age, mas é sempre feito com muito
bom gosto. E há excelsos convidados de
luxo como Jaques Morelenbaum (violoncelo), Dramane Dembélé (flautas), Gustavo Ovalles (percussão) e Steve Argüelles
(também percussão e efeitos sonoros).
Nos balanços que se costumam fazer
em final de ano, este será muito provavelmente um dos cinco a dez discos nomeados, quer pela revista Songlines, quer
por “charts” de jornalistas e radialistas
das áreas das músicas do mundo, como
a Transglobal World Music Chart ou a
World Music Charts Europe.
Para os festivais nacionais, ter Omar
Sosa no alinhamento de 2022, quer com
“Suba”, quer com “An East African Journey”, é prenúncio de programa fortíssimo. Façamos figas para os ver por cá. No
Ciclo Mundos, no FMM de Sines ou no
Imaterial de Évora. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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teatro da Trindade

“A peça tem várias
camadas de sofisticação”
O Amor é tão simples, comédia de Noël Coward, encenada e protagonizada por Diogo Infante,
tem estreia marcada para 10 de fevereiro

A

comédia Present Laughter, escrita
em 1939, teve a sua estreia em
1942, interpretada pelo próprio
Noël Coward. Depois, Peter
O’Toole, Douglas Fairbanks Jr.,
Frank Langella, e mais recentemente, Kevin Kline, nos EUA, e
Andrew Scott, em Inglaterra, foram alguns
dos atores a vestir a pele do famoso Garry
Essendine. A versão portuguesa, com tradução de Ana Sampaio, estreia-se no Trindade, protagonizada por Diogo Infante.
O ator e encenador, durante uma conversa via Zoom, recordou a sua última
personagem, Ricardo III, uma tragédia
de Shakespeare interpretada durante a
pandemia. Desse período, ficou-lhe a memória de que “foi um processo doloroso e
penoso, que implicou sacrifícios e perdas.”
Neste momento, em que todos precisamos
de nos recompor do que têm sido estes últimos dois anos, de tentar encontrar caminhos que nos ajudem a levantar o espírito,
a animarmo-nos, diz: “A comédia, e o humor em particular, tem essa capacidade de
nos fazer rir, ou pelo menos, sorrir, e de nos
fazer esquecer as amarguras do dia a dia.”
A ideia de fazer este espetáculo surgiu de
uma proposta de Sandra Faria, “parceira de
muitas aventuras”, coprodutora e diretora
da Força de Produção. “Foi ela que me lançou o desafio”, conta, lembrando-se de não
ter ficado muito entusiasmado quando leu
o texto. Mais tarde, numa viagem que fez a
Inglaterra, com o seu filho, acabaram por ir
ver o espetáculo, e o próprio filho disse-lhe:
“Tu podias fazer isto.” Saíram da peça com
a convicção de que ia fazê-la. Logo depois
telefonou a Sandra Faria para lhe dizer que
“ela tinha razão”, salientando que esta peça
levanta várias questões que não são necessariamente cómicas, é sobretudo a maneira
como o autor as aborda, a capacidade que
Coward tem de se rir de si próprio. “Ele diz
que esta é a peça mais autobiográfica que já
escreveu. E na minha perspetiva, – revela
– poder fazê-la é também uma oportunidade para me pôr em causa, para rir de mim
próprio, dos meus defeitos, das minhas fragilidades, da minha própria idade... Essa é
a magia do teatro.”
O título original Present Laughter, tirado
do verso de uma canção da peça Noite de
Reis, de Shakespeare, cujo espírito é o de
carpe diem, aproveitar o dia, “não tem uma
leitura evidente”. Em conjunto, com Ana
Sampaio e Sandra Faria, acabaram por escolher O amor é tão simples. “É o título de
uma das peças que o protagonista representou – esclarece – e que também, de alguma maneira, encerra esta ideia de que o
amor é mais simples do que nós o fazemos,
porque há uma certa tendência para o complicar, seja porque temos medo dos nossos

©Andy Dyo

“É também uma
oportunidade
para me pôr em
causa, para rir de
mim próprio, dos
meus defeitos,
das minhas
fragilidades, da
minha própria
idade... Essa é a
magia do teatro”

sentimentos, seja porque temos medo dos
sentimentos dos outros, quer seja porque
receamos a opinião que os outros podem
formar sobre nós.” Explica: “A ideia que a
peça veicula, entre outras, é que devemos
aproveitar a oportunidade de amar e ser felizes. É uma comédia romântica, que brinca à volta das ideias e destas noções que o
amor pressupõe, e acabámos por encontrar
este título que comunica bem a ideia que
eu queria transmitir.”
O protagonista, Garry Essendine – na
versão portuguesa, Guilherme de Andrade
– é um famoso ator com uma vasta legião
de fãs, atraídos pelo seu charme e carisma. Simultaneamente, Guilherme sente-se
atormentado por uma crise de meia-idade.
“Eu não sei se estou a atravessar uma crise – sublinha Diogo Infante – mas, estou
seguramente numa fase madura da vida.
Portanto, tenho também em mim, a experiência que esta personagem pressupõe.
Experiência, sobretudo, de palco. Depois,
o protagonista é efetivamente um galã, um

ídolo do público, um ator muito conhecido
de grande sucesso. Ele também é um empresário, a estrela da companhia, de certa
maneira, é o catalisador de uma série de
personagens que andam à sua volta, que
lhe aturam as suas birras e caprichos, mas
também são eles que lhe devolvem um certo sentido de realidade, precisando do brilho, da alegria e da energia dele. Por todas
estas características, de facto, pareceu-me
que podia ser uma luva, no sentido teatral,
eu próprio fazer isto.” E mais: “Também,
como ele, estou habituado a determinar os
destinos de muita gente à minha volta, tenho essa responsabilidade. Também, como
ele, sou muito teatreiro quando quero. A
possibilidade de utilizar todos estes instrumentos que estavam ao meu dispor, para
divertir os outros e também para me divertir juntamente com o elenco fantástico
[Ana Brito e Cunha, Ana Cloe, Cristóvão
Campos, Flávio Gil, Gabriela Barros, João
Didelet, Miguel Raposo, Patrícia Tavares,
Rita Salema], deixa-me muito feliz.”
O envelhecimento que atormenta o protagonista, é uma inquietação transversal
ao ator… “Esta preocupação com a imagem e o envelhecimento é muito apanágio dos atores, dos artistas, sobretudo, das
pessoas que se expõem fisicamente, e que
estão sujeitas ao escrutínio do olhar dos
outros, muitas vezes, duro. É duro sermos
confrontados diariamente com essa decadência – admite –, mas que tem um lado
bonito e rico. Acho que é por aí que temos
de encontrar a nossa paz. Mas, quando nos
deixamos ficar reféns da tutela e do peso
da imagem, ela pode ser perniciosa. Aqui,
é apenas um instrumento de humor. Guilherme de Andrade está sempre a mentir
sobre a sua própria idade.” Conclui: “A
peça tem várias camadas de sofisticação e
de entendimento que para nós, atores, são
matéria-prima para podermos explorar,
brincar, e darmos uma dimensão mais interessante do que apenas o humor fácil.”
A estreia do espetáculo, prevista há cerca de um ano, foi sendo sucessivamente
adiada. Diogo Infante, sabendo que “o fantasma da pandemia” não está totalmente
ultrapassado, e que há algum receio e expectativa quanto ao futuro, tem esta vontade: “Queremos acreditar, apesar de tudo,
que a situação está mais controlada, e que
vamos poder partilhar esta experiência.
Desejamos que seja muito feliz para nós e,
sobretudo, para o público.” Teresa Joel

DATAS E HORÁRIOS
10 de fevereiro a 3 de abril
Sala Carmen Dolores
QUARTA A SÁBADO, 21:00 |
DOMINGO, 16:30
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Crónicas “amargas e doces”
Na abertura do novo ano há muitas e boas razões para ir ver cinema
no grande ecrã
Tom Medina, de Tony Gatlif | Suíça/
França, 2021
Com: David Murgia, Slimani Dazi,
Suzanne Aubert.
•Conhecido sobretudo pelo seu
tríptico (“Les Princes”, “Latcho Drom”
e “Gadjo Dilo” / “O Estrangeiro Louco”)
consagrado ao povo
cigano, Gatlif é um
cineasta comprometido
com os valores de
fraternidade e amor,
capaz de construir
dramas realistas
combinados com
elementos etnográficos, um toque de
comédia e muita música. A avaliar pela
amostra mais recente – uma incursão
na vida de um jovem adulto rebelde
em busca de identidade – as boas
perspectivas não se goraram.
Abraça-me com Força (“Serre Moi
Fort”), de Mathieu Amalric | França,
2021
Com: Vicky Krieps, Arieh Worthalter.
•Inspirado numa peça
teatral (“Je Reviens de
Loin”), de Claudine
Galea, “Serre Moi Fort”,
– no título original
– é um melodrama
sobre a perda de entes
queridos.
El Buen Patrón, de Fernando León de
Aranoa | Espanha, 2021
Com: Javier Bardem, Manolo Solo,
María de Nati.
•Do mesmo realizador do drama
de desemprego, “Às
segundas ao sol”
(2002), uma comédia
–“sarcástica, irónica e
corrosiva”, na opinião
na crítica – sobre um
empresário decidido
a obter o prémio de
excelência empresarial...
Gagarine, de Fanny Liatard, Jérémy
Trouilh | França, 2020
Com: Alséni Bathily, Lyna Khoudri,
Jamil McCraven.
•Inesperado e surpreendente primeiro
filme de uma dupla de cineastas a dar
provas de enorme
capacidade inventiva
e grande domínio
narrativo. Esta
odisseia de um jovem
(abandonado pela mãe)
que resiste à destruição
de um complexo
habitacional social atinge uma vibração
poética e uma beleza visual como há
muito tempo não se via.
Nightmare Alley – Beco Das Almas
Perdidas, de Guillermo del Toro | EUA/
México/Canadá, 2021
Com: Bradley Cooper, Toni Collette,
David Strathairn, Rooney Mara.
•Após a fábula romântica “A Forma
da Água (2017), Guillermo del Toro

regressa com um remake
do clássico film-noir do
mesmo nome realizado
por Edmund Goulding
em 1940, baseado no
best-seller de William
Lindsay Gresham: um
escroque-espiritualista, engenhoso e
bem-falante na arte da manipulação,
que tece uma teia para enganar meio
mundo.
A Criança, de Marguerite de Hillerin
e Félix Dutilloy-Liégeois | Portugal/
França 2021
Com: João Arrais, Grégory Gadebois,
Maria João Pinho, Loïc Corbery.
•Baseado num romance (Der Findling
/ “O Orfão”) de Heinrich Von Kleist,
este drama de um
jovem adoptado
por uma família em
desequilíbrio – passado
nos arredores de
Lisboa nos finais do
século XVI – é uma das
recentes co-produções
internacionais de Paulo Branco.
Belíssima é, como sempre, a fotografia
de Mário Barroso.
O Homem Que Matou Don Quixote,
de Terry Gilliam | Espanha/Portugal/
França/Reino Unido/ Bélgica, 2018
Com: Adam Driver, Jonathan Pryce,
Stellan Skarsgård.
•Variações sobre o tema de Don
Quixote, o lendário aventureiro,
extravagante e idealista de La Mancha.
Terry Gilliam, – vindo
da escola dos Monthy
Python, recordemo-lo
– organiza uma festa
abertamente cómica,
surreal e comovente
pontuada por um vigor
inventivo constante.
No “cast”, destaque-se a participação
dos portugueses Joana Ribeiro, Bruno
Schiappa, Lídia Franco.
Belfast, de Kenneth Branagh | Reino
Unido, 2020
Com: Jamie Dornan, Caitriona Balfe,
Judi Dench, Jude Hill.
•Crónica da vida “amarga e
doce” de um rapazinho irlandês
oriundo de uma
família operária
nos tumultuosos
anos dos finais da
década de 60. Sólida
é a narrativa (em
moldes clássicos),
surpreendente
é o desempenho de Jude Hill, a
criança-protagonista. Música de
Van Morrison. Filme vencedor de 26
prémios em festivais e associações de
críticos de cinema norte-americanos.
Nomeado para os “Globos de Ouro”.

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

“Ler é sonhar pela mão de outrem” (Fernando Pessoa). Com
E-primatur inauguramos um espaço em que as editoras, parceiras da
Fundação Inatel, participam nestas sugestões de livros, sobretudo,
de autores portugueses, dos clássicos aos contemporâneos
Obras Completas de Luiz Vaz de Camões – I
Vol. – Épica & Cartas
Organização, Introdução e Notas de Maria
Vitalina Leal de Matos
Páginas 440 | PVP 23,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Maria Vitalina Leal de Matos, grande
especialista na obra de Camões, preparou
a edição das Obras
Completas, dividida em
dois volumes Épica &
Cartas e Lírica & Teatro,
utilizando um saber
acumulado, resultado de
décadas de investigação.
Esta edição tem o alto
patrocínio da Presidência da República
Portuguesa.
Amar é Pensar – Antologia de Poemas de
Amor de Fernando Pessoa
Selecção, Organização e Nota editorial de
Vasco Silva
Páginas 144 | PVP 13,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Esta antologia recolhe grande parte
da poesia de amor do
maior poeta português
da modernidade e um
dos maiores do mundo
no século XX. Nesta
edição organizada por
Vasco Silva, um dos mais
profundos conhecedores
do autor e da obra, estão reunidos poemas
de Pessoa ortónimo e dos principais
heterónimos, Álvaro de Campos, Alberto
Caeiro e Ricardo Reis.
Contos e Novelas – Toda a Ficção Curta de
Camilo Castelo Branco – Vol. I
Organização, Introdução e Notas de Hugo
Pinto Santos
Páginas 768 | PVP 24,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•O mais prolífico escritor das letras
lusas do século XIX, iniciado e praticante
das correntes que
atravessaram o universo
literário nacional e
europeu no seu tempo
de vida, Camilo foi
provavelmente o
primeiro – e um dos
poucos – escritores
portugueses a viver da escrita. Da sua
obra constam dezenas de livros de contos
e novelas e, espalhados pela imprensa
periódica da época, centenas de textos
curtos ficcionais.
Nos Mares do Fim do Mundo
de Bernardo Santareno
Páginas 248 | PVP 17,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•A única obra de prosa daquele que
é considerado o maior dramaturgo
português do século passado. Há pouco
tempo a RTP passou
a série “Terra Nova”,
inspirada nas obras do
autor e em particular
neste livro, que relata
as experiências dos
pescadores portugueses
da frota bacalhoeira nos

mares do Norte. Esta edição reúne dois
textos inéditos encontrados nos blocos
de notas em que Bernardo Santareno
registou impressões de viagem.
História Universal da Pulhice Humana
de José Vilhena
Páginas 456 | PVP 15,90 euros (30% de
desconto para Associados)
•Vilhena é reconhecido como o maior
humorista português do século XX, com
uma produção literária distribuída por
centenas de livros, revistas, antologias,
jornais. A sua obra divide-se entre
a escrita, ilustração,
aguarela e pintura,
caricatura, cartoon,
colagem e montagem. «A
ignorância, que foi desde
tempos imemoriais a mais
poderosa arma das forças
do mal (J. J. Rousseau),
tem hoje ao seu serviço uma multidão de
colaboradores, recrutados entre os mais
sinistros reflexos do engenho humano»
(Do Prefácio de José Vilhena).
O Grande Livro do Xadrez – Um Manual e
Uma História
de Álvaro Faria
Páginas 400 | PVP 22,00 euros (30% de
desconto para Associados)
•Um completo manual e história do “jogo
dos reis”. Este jogo, e desporto intelectual,
é recomendado pelos
gurus da gestão
estratégica como
instrumento fundamental
para o desenvolvimento
de capacidades de
liderança estratégica,
e por especialistas em
educação, como desafio intelectual
para os mais jovens desenvolverem a
concentração e a literacia estratégica. Este
livro é recomendado pelo Plano Nacional
de Leitura e pela Federação Portuguesa de
Xadrez.
Babilónia
de Ana Cássia Rebelo
Páginas 204 | PVP 15,00 euros (15% de
desconto para Associados)
•Considerado Livro do Ano 2021 por
diversos críticos, este segundo livro da
autora retoma uma
escrita provocadora sobre
a condição feminina
no início do século
XXI. Organizado como
uma espécie de Alice
no País das Maravilhas,
nele encontramos uma
Aninhas que representa muitas Aninhas:
a de hoje, a de há séculos, a urbana e a
rústica, a inocente e a experiente, a tímida
e a aventureira.

T.J.
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Informações: geral@e-primatur.com
Associados da Fundação Inatel
devem inserir o código de desconto:
INATEL2021

22 TL JAN-FEV 2022

Os contos do zambujal

MOTIVO OCULTO

U

m longo vazio de conversa, ambos silenciosos diante das chávenas vazias de café. Por fim ela
soltou umas palavras e ele ficou
a olhá-la sem perceber. E a mulher repetiu:
– Quero o divórcio, Sidónio.
A mudez do homem não significou indiferença e a expressão do rosto era como
um grito de espanto. Só disse:
– Assim? Sem explicação?
– Chegou ao fim.
Ele não conseguia entender a razão
desse corte repentino. Rebuscou os seus
comportamentos sem encontrar motivo
para que Adelina desse por findo um enlace de seis meses. Pensou em ciúmes, decisões desta natureza costumam resultar
de crises de ciúmes. Mas no caso dele era
absurdo, não existia a mínima razão para
ser acusado ou suspeito de desvio à fidelidade conjugal. As mulheres que conhecia eram, regra geral, as amigas dela, nenhuma poderia despertar-lhe sentimento
que não fosse a amizade sã. E não achou
possível que Adelina o acusasse de menos
atencioso para com ela. Então porquê?
Porquê?
Na angustiosa procura de uma resposta,
o pensamento deteve-se em Esmeralda. Tinham-se encontrado no restaurante onde,
como sempre, se fazia acompanhar por
sua mulher. Não via Esmeralda há nove,
ou dez, anos e sentiu o impulso amistoso
de a cumprimentar. Cena de poucos minutos, beijinhos nas faces, os cumprimen-

tos, olá Esmeralda, estás na mesma, sempre bonita. E ela, amável, a acariciá-lo na
cara como fazia em tempos idos. Na verdade, mal regressou para junto de Adelina
foi interrogado:
– Quem é a senhora?
Ele riu-se e honestamente recordou a
breve ligação que mantivera com Esmeralda, ainda longe de a conhecer a ela,
Adelina. Mas nem nesse momento nem
nos tempos que viriam depois, a mulher
mostrara qualquer sintoma de ciumeira,
nem tornara, sequer, a voltar ao assunto.
Lembrou-se, até, da cunhada Ilda. A
irmã mais nova de Adelina é uma jovem
belíssima e um tanto atrevida, nas indumentárias, nas poses, inclusive no gosto
por anedotas picantes. Em alguns momentos o terá perturbado, mas soubera
manter a aparência de calma absoluta.
– Divórcio, Adelina? Por que raio?
– Tu preferes os teus amigos. Eu não
conto.
– Conversa tonta, querida. Claro que
gosto do convívio com os meus amigos
mas nunca tal afectou a dedicação à família. Nem pensei que tivesses antipatias
pelos amigos que tenho.
– Detesto o Tito.
– O Tito? Sim, é meu melhor amigo,
sempre disponível, inteligente, afável,
não compreendo essa embirração. O Tito
adora-te.
– Cínico, é o que ele é. E estúpido, fala-barato, irritante, vaidoso, pedante, en-

Ele não conseguia
entender a razão
desse corte repentino.
Rebuscou os seus
comportamentos sem
encontrar motivo
para que Adelina desse
por findo um enlace de
seis meses. Pensou em
ciúmes, decisões desta
natureza costumam
resultar de crises de
ciúmes

Mário
Zambujal
fatuado, gabarola, feio, aqui tens o retrato
do teu indispensável amigo Tito. Não consegues cortar relações com ele, pois não?
– Pois não. A que propósito iria eu zangar-me com um amigo tão sincero e prestável como o Tito?
– E a que propósito manteria eu o casamento com o amigo de um biltre como o
Tito? Ficamos por aqui.
Nessa tarde vi, incrédulo, Adelina a arrumar os pertences dela e a sair porta fora.
Ainda esperei, um dia, e outro, e outro,
que ela tivesse consciência do disparate e
voltasse para casa. Assim confiante não
disse a ninguém, nem mesmo ao Tito, que
o matrimónio escorregara para o divórcio
sem que eu pudesse entender o motivo.
Cansado de estar em casa, incapaz sequer de prosseguir o meu trabalho como
tradutor, atrevo-me a passear pela cidade. Sozinho, como nunca acontecia.
Nada sei de Adelina, acredito que se terá
refugiado em casa da mãe, também ela
divorciada, mas passou demasiado tempo para que mantenha a ilusão de a ter
de volta. Quero afastá-la do pensamento, sigo pela alameda em que vejo tantas
pessoas de mãos dadas. Esta noite, ou
amanhã, voltarei ao interrompido convívio com os amigos. De repente, vejo-a.
Ali vai Adelina com o casaco azul que lhe
ofereci no seu recente aniversário. Sobre
os ombros dela estende-se um braço. E
um rosto risonho acolhe a sua loura cabeça. É o Tito.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
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HORIZONTAIS

VERTICAIS

1-Vínculo; Sufixo, com o sentido
de infecção ou doença. 2-Osso da
face, que forma a maçã do rosto;
Deri-vação. 3-Enfiada; Quere; Pira.
4-Título, com que os Judeus honram,
os sábios da sua Lei; Lombo dos
bo-vinos, entre a pá e o cachaço.
5-Eflúvio; Comunicação. 6-Sátira do
comediógrafo grego Aristófanes, que
tenta ridicularizar Eurípedes, depois
da morte deste; Soa. 7-Proctínio (s.q.);
Falda; Décima-sétima letra do alfabeto
grego. 8-Emendar; Unira. 9-Alumínio
(s.q.); Ensopadela; Exterior.
10-Fundo; Desafectada; Termo
latino que exprime a personalidade
autoconsciente. 11-Cavala; Elevados.

1-Apelido comum a dois antigos
proeminentes políticos portugueses;
Abandonas. 2-Adejar; Trunfo.
3-Arranjar; Sufixo com o sentido
de agente, instrumento de acção.
4-Nota musical; Encarregado de
presidir e dirigir a oração do povo,
entre os muçulmanos; Amerício (s.q.).
5-Contudo; Substância extraída da
raiz seca do ásaro. 6-Nota musical;
Lutécio (s.q.). 7-Despeito; Encurtas.
8-Tântalo (s.q.); Insignificância; Caminhava. 9-Emagrecera; Prefixo com
o sentido de introdução, mudança
de estado, revestimento. 10-Clima;
Padroeiro. 11-Choupos; Círculos.

7
8
9

11

Soluções:
1-A; ELO; ITE; A. 2-MALAR; RAMAL. 3-ALA; AMA; ARA. 4-RABI; I; ACEM. 5-AROMA; AVISO. 6-L; RÃS; TOA; S. 7-PA; ABA; RO. 8-SARAR; LIARA. 9-AL; MOLHA; AR.
10-IMO; NUA; EGO. 11-SARDA; SUMOS.
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