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Suplemento especial

As declarações menos laicas do novo ministro da Administração Interna, Calvão da Silva, sobre  
as inundações em Albufeira revoltam comerciantes  e a população. Câmara municipal cria grupo  
de voluntários para responder à falta de apoio institucional. E o Governo vai a votos à AR 
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Desde a indigitação do Primeiro-Ministro que diversos cenários políticos estão em aberto.  
Até à discussão do novo programa de Governo o país está suspenso. Em cima da mesa e como 
cenário mais provável, está a moção de rejeição por parte do PS, Bloco de Esquerda e PCP,  
por outro lado a coligação PDS/CDS-PP rejeita um governo de gestão

XX Governo por 
um fio: E agora, 
Portugal?

Pós-eleições legislativas

Nos próximos dias 9 e 10 de no-
vembro será discutido na Assem-
bleia da República o programa de 
Governo, que de acordo com o am-
biente partidário dos últimos dias 
estará condenado à rejeição por 
parte dos partidos da oposição que 
representam a maioria dos depu-
tados. Até lá, não irão decorrer 
trabalhos parlamentares em ple-
nário e a formação de comissões 
parlamentares não está garantida. 
Amanhã decorre uma reunião de 
conferência de líderes onde essas 
questões serão abordadas. A deci-
são cabe a Ferro Rodrigues, Presi-
dente da Assembleia da Repúbli-
ca e alvo da primeira discórdia no 
seio do Parlamento.

Há um mês atrás, em dia das elei-
ções legislativas, Cavaco Silva dis-
se já ter todos os cenários pensa-
dos, e afirmou só lhe faltava “saber 
qual é o cenário que vai ser deter-
minado pelos portugueses depois 
das sete da tarde”. No entanto, ten-
do em conta as últimas semanas, 
possivelmente os portugueses te-
rão que esperar mais uns dias ou 
meses para saber realmente qual o 
cenário a esperar para os próximos 
anos. Após consulta aos restantes 
partidos com assento parlamentar, 
o Presidente da República indigi-
tou Pedro Passos Coelho no dia 22 
de outubro e manteve a regra de 
empossar o Primeiro-Ministro do 
partido mais votado, neste caso a 
coligação PSD/CDS-PP, afirman-
do que em “40 anos de democra-
cia portuguesa a responsabilidade 
de formar Governo foi sempre atri-
buída a quem ganhou as eleições”.

Nas audições prévias com o Che-
fe de Estado, PS, Bloco de Esquerda 
e PCP, que representam a maioria 
dos deputados na Assembleia, ga-

Andreia Siva  
e Cristina Pinheiro

rantiram não viabilizar um governo 
minoritário da coligação e apresen-
taram um acordo de estabilidade 
com governação à esquerda. Acor-
do esse que Cavaco Silva não acei-
tou, por receio de “consequências 
mais graves” de “uma alternativa 
claramente inconsistente”. 

O Presidente da República con-
sidera preocupante, tendo em con-
ta o atual contexto, uma alternati-
va governamental constituída por 
“forças antieuropeístas” que “de-
fendem a revogação do Tratado de 
Lisboa, do Tratado Orçamental, da 
união bancária e do Pacto de Esta-
bilidade e Crescimento”. No discur-
so pós-eleições do dia 6 de outubro, 
Cavaco Silva já apelara a uma solu-
ção governativa de respeito pelos 
compromissos internacionais as-
sumidos por Portugal e pelas op-
ções estratégicas adotadas deste o 
início da democracia.

O Chefe de Estado afirmou que 
no âmbito das suas competências 
constitucionais deve fazer tudo 
para impedir que sejam enviados 
“sinais errados às instituições fi-
nanceiras, aos investidores e aos 
mercados, pondo em causa a con-
fiança e a credibilidade externa do 
país que, com grande esforço, te-
mos vindo a conquistar”. No entan-
to, reconheceu que a aceitação da 
formação de governo cabe aos de-
putados e apelou aos mesmos que 
“decidam em consciência e tendo 
em conta os superiores interesses 
de Portugal”. Subentende-se que 
com estas palavras, Cavaco Silva 
deixou assim a responsabilidade 
nas mãos dos deputados, num ape-
lo que pode ser interpretado como 
claramente dirigido ao PS.

No discurso de tomada de pos-
se do novo executivo, Cavaco Sil-
va voltou a destacar a necessidade 
de estabilidade, porque “ninguém 
acredita num país ingovernável”, e 

voltou a reforçar que a força políti-
ca que ganha as eleições deve for-
mar governo. Afirmou que da parte 
da esquerda não lhe foi apresenta-
da uma “solução credível”. À seme-
lhança do discurso de indigitação 
de Passos Coelho, a Europa e a vi-
são do exterior continuaram pre-
sentes como linhas orientadoras. 
O Chefe de Estado foi, no entan-
to, mais brando no discurso e não 
colocou barreiras à possibilidade 
de que um acordo de estabilidade 
por parte da esquerda possa vir a 
acontecer, ao mesmo tempo que 
não descartou a esquerda do PS 
de ocupar o arco da governação.

Um Governo condenado
Sexta-feira, 30, decorre no Palácio 
da Ajuda a tomada de posse do XX 
Governo desejado por Cavaco Silva 
e liderado por Pedro Passos Coe-
lho. Foram empossados 16 minis-
tros e 36 secretários de estado. Há 
novidades com o regresso do Mi-
nistério da Cultura, que se junta à 
Igualdade e à Cidadania, e com a 
criação do Ministério da Moder-
nização Administrativa. 

Para além de Paulo Portas, man-
têm-se em funções sete ministros 
do anterior Governo: a ministra de 
Estado e das Finanças, Maria Luís 
Albuquerque, o ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros, Rui 
Machete, o ministro da Defesa Na-
cional, José Pedro Aguiar-Branco, 
o ministro da Presidência, e agora 
também e do Desenvolvimento Re-
gional, Luís Marques Guedes, o mi-
nistro do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia, Jorge Mo-
reira da Silva, a ministra Agricul-
tura e do Mar, Assunção Cristas, e 
o ministro da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social, Pedro 
Mota Soares. 

Ocupam funções como novos 
ministros João Calvão da Silva pa-
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ra a Administração Interna, Fer-
nando Negrão para a Justiça, Mi-
guel Morais Leitão para a Econo-
mia, Fernando Leal da Costa, para 
a Saúde, Margarida Mano, para a 
Educação e Ciência, Rui Melo Me-
deiros, para a Modernização Ad-
ministrativa, Teresa Morais, para a 
Cultura, Igualdade e Cidadania, e 
Carlos Costa Neves, para os Assun-
tos Parlamentares.

O Chefe de Estado afirmou que 
no âmbito das suas competências 
constitucionais deve fazer tudo 
para impedir que sejam enviados 
“sinais errados às instituições fi-
nanceiras, aos investidores e aos 
mercados, pondo em causa a con-
fiança e a credibilidade externa do 
país que, com grande esforço, te-
mos vindo a conquistar”. No entan-
to, reconheceu que a aceitação da 
formação de governo cabe aos de-
putados e apelou aos mesmos que 
“decidam em consciência e tendo 
em conta os superiores interesses 
de Portugal”. Subentende-se que 
com estas palavras, Cavaco Silva 
deixou assim a responsabilidade 
nas mãos dos deputados, num ape-
lo que pode ser interpretado como 
claramente dirigido ao PS.

O primeiro embate
No dia 23 de outubro Eduardo Fer-
ro Rodrigues foi eleito Presidente 
da Assembleia da República com 
120 votos contra 108 de Fernando 
Negrão, candidato proposto pelo 
PSD, apoiado pelo CDS.

Aos 65 anos, o antigo líder so-
cialista chega a segunda figura de 
Estado, após um longo percurso 
político. Em 1985 ocupou pela pri-
meira vez o lugar de deputado. Foi 
ministro de António Guterres entre 
1995 e 1999, com a pasta da Soli-
dariedade e Segurança Social. Em 
acumulação, assumiu também a 
pasta da Qualificação e Emprego, 

tornando-se ministro do Trabalho 
e Solidariedade em 1997. Após a 
demissão de Jorge Coelho, aquan-
do da queda da ponte de Entre-os-
-Rios, em 2001, Ferro Rodrigues to-
mou posse enquanto ministro do 
Equipamento Social. Entre 2002 e 
2004 foi secretário-geral do PS e 
entre 2011 e 2014 vice-presidente 
da Assembleia a República. Em no-
vembro do ano passado passou a 
presidir à bancada socialista, car-
go agora ocupado por Carlos Cé-
sar, ex-presidente do Governo Re-
gional dos Açores.

A eleição de Ferro Rodrigues ge-
rou algum desconforto junto dos 
deputados da coligação PSD/CDS 
por supostamente quebrar uma 
tradição de 41 anos da democra-
cia em Portugal que  escolhe um-
candidato proposto pelo partido 
ou força política  mais votado nas 
eleições.

A situação não é única no Por-
tugal democrático. Oliveira Dias, 
do CDS, ocupou a presidência da 
AR entre 1981 e 1982, tendo sido 
proposto pelo CDS, que governava 
em coligação com o PSD e o PPM, 
a denominada Aliança Democráti-
ca. O primeiro-ministro era Fran-
cisco Pinto Balsemão, do PSD, par-
tido com mais deputados. 

Fernando Amaral, apoiado pelo 
PSD, foi eleito presidente do Parla-
mento em Outubro de 1984 e tam-
bém não pertencia ao partido que 
governava na altura, o PS de Mário 
Soares, que detinha uma maioria 
relativa com 94 deputados.

Com Ferro Rodrigues, fica a pro-
messa de respeito pelos restantes 
órgãos de soberania e de que o Par-
lamento seja um lugar de compro-
missos e da criação de uma “demo-
cracia de proximidade” para com-
bater o afastamento e a insatisfa-
ção dos portugueses com o atual 
sistema político.

Governo não entregou plano orçamental a Bruxelas

O governo português 
não cumpriu a legislação 
comunitária ao não apresentar 
à Comissão Europeia o plano 
provisório de orçamento de 
Estado para 2016 no prazo 
estabelecido para todos os 
estados da zona euro (até 15 
de outubro). 

Numa carta de 2 de outubro 
a Pierre Moscovici, comissário 
europeu dos Assuntos 
Económicos, a ministra das 
finanças Maria Luís Albuquerque 
justificou o incumprimento com 
o facto de haver alterações nas 
previsões macroeconómicas 
para 2016 em relação aos 
dados de abril, defendendo 
que essa revisão deverá ser 
concretizada pelo novo governo 
resultante das legislativas e não 
pelo actual governo ainda em 
funções, segundo divulgou o 
jornal Correio da Manhã. No 
final do Conselho Europeu em 
Bruxelas a 15 de outubro, Pedro 
Passos Coelho acrescentou 
que “não faria sentido que o 
Governo que está de saída 

apresentasse o projeto de um 
orçamento que não vai fazer”, 
segundo a Agência Lusa.

Num encontro com jornalistas 
em Bruxelas a 21 de Outubro, 
a Comissão Europeia admitiu 
tomar medidas se Portugal não 
apresentar o plano orçamental 
provisório para 2016. Valdis 
Dombrovskis, vice-presidente 
da Comissão responsável pelo 
Euro, afirmou que Portugal 
não foi o primeiro país a 
ter eleições nesta altura do 
ano, mas que foi o primeiro 
a falhar o prazo. Dizendo 
compreender as dificuldades 
políticas, Valdis Dombrovskis 
insistiu que em caso de 
eleições o governo ainda em 
exercício deve apresentar um 
esboço de projeto orçamental 
assumindo um cenário de 
políticas inalteradas, a ser 
complementado e atualizado 
posteriormente pelo novo 
executivo após tomar posse.

A obrigatoriedade de todos 
os estados membros da zona 
euro submeterem à Comissão 

Europeia todos os anos até 15 
de outubro um plano provisório 
de orçamento para o ano 
seguinte data de 30 de maio de 
2013. O Regulamento da União 
Europeia constitui uma resposta 
à crise e não contempla 
penalizações para os estados 
que não cumpram as suas 
disposições.

A 4 de Outubro de 2014, a 
Letónia teve eleições legislativas, 
o que não impediu este país 
de apresentar a 15 de Outubro 
de 2014 o plano provisório para 
2015. Nesse documento foi 
feita a ressalva de que, devido 
às eleições recentes, tratava-
se de uma versão sintética 
produzida assumindo um 
cenário de continuação das 
políticas inscritas no orçamento 
de 2014. A 22 de novembro a 
Comissão publicou um plano 
provisório revisto, preparado 
pelo novo governo letão que, 
entretanto, entrou em funções, 
e que já incorporava algumas 
actualizações das previsões 
macroeconómicas. CP

Para o PSD/CDS  
é quase certo que 
o programa de 
governo vai ser 
chumbado, assim 
como é praticamente 
impossível ficar em 
gestão contra uma 
esquerda unida.  
É sabido que  
a coligação não deseja 
esse cenário

FOTOS: LUSA
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Num país onde a taxa de natalidade é cada vez menor, a enfermeira Cristina ‘Reanimas’ ajuda 
mães a nascer. Foi no Hospital de São José, em Lisboa, que Cristina Vieira Flores ganhou este 
cognome, mas hoje é mais conhecida como a enfermeira XXL, o tamanho da sua dedicação

“Espevitar mulheres para 
serem mães é outra pica”

Saúde materno-infantil 

“A minha primeira bebé do curso 
do Centro de Saúde nasce em ou-
tubro de 2004, tem agora 11 anos, 
é a Joana, filha da Andreia, que já 
tem outra entretanto, a Catarina.” 
Em meados de Outubro deste ano 
a contagem já passava os 2800 be-
bés, destes, Cristina Vieira Flores 
sabe cada nome, história e difi-
culdade ultrapassada pelos pais-
-alunos.

Afinal, ensina a saber-fazer e sa-
ber-ser na maternidade. “Termos 
tranquilidade com um recém-nas-
cido nos braços é o melhor que 
pode existir e fazer o curso ajuda 
as mães a simplificar e os pais a 
desmistificar. Para ser tudo muito 
natural e simples nas pequenas 
coisas”, esclarece a enfermeira.

Natural de uma aldeia perto de 
Sintra, nasce em Maio de 1961, na 
Maternidade Alfredo da Costa, em 
Lisboa. Neta materna de agriculto-
res sente-se ‘saloia de gema’, andava 
de burro, ia à vindima e ao pomar 
no qual escolhia a fruta mais boni-
ta e limpava na pontinha do aven-
tal da avó para o avô depois vender.

Na adolescência apaixonou-se 
pela Saúde, nas tardes de sábado 
que passava com o tio, cirurgião, 
nas urgências do Hospital de Sin-
tra. “Lá no consultório via o meu 
tio a extraír unhas, a drenar abces-
sos e eu delirava com aquilo. Esta-
va louquinha por tratar, cuidar, pôr 
a mão na massa!”

Cristina Câmara Quando chegou a altura de es-
colher uma licenciatura não teve 
qualquer dúvida: Medicina. Foi 
aceite simultaneamente no Insti-
tuto Abel Salazar, no Porto, e na Es-
cola Superior de Enfermagem Ca-
louste Gulbenkian, em Lisboa. Vai 
ao Porto inscrever-se e fazer os pri-
meiros exames e volta para Lisboa 
para assistir às aulas enfermagem.

 Já no último ano de enferma-
gem consegue transferência e se-
gue os seus estudos de Medicina 
no Campo Santana. Em Dezembro 
1982, acaba o estágio de enferma-
gem e é convidada para a unidade 
de urgência cirúrgica em S. José, 
“para onde vem tudo partidinho 
e amachucado da rua”. Saía do tra-
balho e entrava nas aulas. “As mi-
nhas colegas chamavam-me a en-
fermeira doutora… vinha sempre 
a correr, tinha aulas às 8 da manhã 
saída de bancos.” 

No segundo ano de medicina, 
decide dedicar-se totalmente à 

enfermagem. Pouco depois, é con-
vidada a abrir a sala de trauma de 
S. José e para tal faz um estágio e 
formação em evacuação em Paris.

Casa em 1985 e em 1989 quando 
é mãe pela primeira vez, depara-
-se com todas as dúvidas e receios 
de uma mãe de primeira viagem. 
“Tive imensas dúvidas, abençoa-
do pediatra Luís Espinosa que me 
ouvia sempre. E a minha mãe e a 
minha sogra ajudavam-me muito 
com a amamentação, ambas esta-
vam em casa e foram um grande 
apoio.”

Depois do nascimento da se-
gunda filha volta a estudar em Pa-
ris , na unidade de queimados do 
Hospital de Cochin, e vem integrar 
a equipa que abre esta unidade em 
S. José. “É um serviço muito duro, 

muito violento, não só as queima-
duras como também as sequelas.”

Quando fica grávida da sua ter-
ceira filha, candidata-se à Admi-
nistração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo. “Comecei 
a cansar-me muito de lidar com a 
morte... era todos os dias morte e 
reanimação.” 

Passados 2 anos, chega ao Cen-
tro de Saúde da Ajuda. Não era 
especialista em vacinação ou na 
área infantil, mas com o tempo 
percebe “que nos cuidados de saú-
de primários, as mães têm tantas 
dúvidas que é preciso de estar ali 
para elas... para esclarecer e para 
explicar… senão mãe stressada, 
bébé do demo”.

Quando a enfermeira que esta-
va na saúde materna se reforma, 
acaba por, contrariada, tomar o 
seu lugar e depois apaixona-se 
pela causa. À semelhança do que 
já se fazia noutros centros de saú-
de, começou a dar aulas de prepa-
ração para o parto, mas acrescen-
tou a preparação também para o 
bebé. “Outra viagem começa já 
com a encomenda cá fora, porque 
enquanto está embrulhadinho é 
uma maravilha! Depois não tem 
livro de instruções, não tem botão 
para desligar o som e o umbigo 
não é uma porta usb. Nós temos 
de ir à descoberta de tudo e há es-
tratégias… também duas cabeças 
pensam melhor que uma.”

Por isso mesmo achou que era 
importante preparar também os 

pais e começou a fazer sessões 
para os casais. A adesão masculina 
foi fortíssima e nas aulas são estes 
quem mais trabalha. “O corpo da 
mulher adapta-se a cabeça é que 
às vezes não, e é aí que o pai tem 
de ser um grande companheiro, 
presente.”

Assim, surgem os cursos na as-
sociação Os Francisquinhos, que 
fazendo intervenção precoce a 
bebés com problemas no nasci-
mento, ajudam a prevenir tam-
bém complicações na gravidez e 
na maternidade. 

E apercebendo-se da falta destes 
cursos em horários pós-laborais, 
constitui com uma amiga o Clu-
be Barrigas XXL e começa a dar 
workshops em Cascais, com bé-
bés reais. “Nunca usei bonecos. Os 
pais dos cursos anteriores ficavam 
tão fiéis que voltavam sempre para 
mostrar o umbigo, para pesar e es-
ses bebés serviam de exemplo para 
os próximos. Com o tempo e os cur-
sos fui percebendo que se o meu 
bebé é de ouro o dos outros é de 
porcelana. É um bebé que está ali 
com o pai perto e eu sempre aten-
ta, é supervisão constante e o pôr 
a mão na massa é fundamental.”

Com o aumento de adesão às 
iniciativas XXL, a autarquia patro-
cinou a cedência de um espaço e 
garantiu a intervenção da enfer-
meira Cristina, em conjunto com 
uma pediatra e uma psicóloga, em 
bairros sociais. Em cinco anos já 
foram apoiadas 317 jovens. Pelo 

“Comigo os pais são os  

proactivos, até porque um filho 

não é feito só com uma pessoa”,  

diz Cristina Vieira Flores
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meio, é convidada por Catarina 
Furtado, sua antiga aluna, para 
fazer parte do projecto Corações 
Com Coroa (CCC) e começa a ensi-
nar em Caselas, mulheres e meni-
nas que passam vindas de famílias 
destruturadas, com historiais com-
plicados, sem suporte na gravidez, 
“para quem sobreviver já é difícil”. 

Até porque na maternidade nem 
tudo são rosas e a partilha das afli-
ções pode dar muito mais espaço 
ao amor e à dedicação. “As mulhe-
res têm de estar preparadas para a 
privação do sono e o cansaço, para 
os ritmos do bébé, só assim vive-
rão também os momentos bons.”

Em 2010 viu reconhecido o seu 
trabalho com mães adolescentes 
quando foi condecorado pelo Pre-
sidente da República com a Meda-
lha de Mérito Civil. É por isso que 
não deixa fugir nenhuma oportu-
nidade de as apoiar. “Eu quero que 
elas fiquem fiéis a mim, porque se 
acreditarem naquilo que lhes digo, 
que sou um porto seguro, já as agar-
rei, e estarei sempre ali para elas.”

E numa sexta-feira à noite quan-
do chegar a casa, vai ainda “dar a 
volta” às suas grávidas. “Vou saber 
como correu o primeiro dia da que 
pariu ontem, já falei com ela hoje 
de manhã, mas mesmo assim… 
Tenho outra a quem emprestei 
uma bomba [de leite], que está 
com uma depressão e que ainda 
não me respondeu como está a 
ser a colheita. Este tipo de coisas, a 
nossa ligação.”

A Retrosaria de Rosa Pomar

Diz que tem um interesse inex-
plicável por ovelhas. Foi por aca-
so que, numas férias em Mérto-
la, ainda adolescente descobriu 
uns novelos de lã macia que lhe 
animaram a curiosidade sobre 
os destinos das lãs nacionais. 
Trouxe todos os que podia e fez 
uma camisola que usou durante 
anos. 

Nascida em Lisboa, em 1975, 
Rosa Pomar tornou-se numa 
referência no mundo dos crafts 
portugueses. E embora “os cur-
sos de tricot estejam na moda 
na cidade”, onde até há curiosos 
pela fiação artesanal, nas aldeias 
os mais jovens renegam os tra-
balhos manuais das avós. 

Na ligação entre estes dois 
mundos, Rosa vai andando a 
descobrir os ritmos dos pasto-
res do Alentejo e as tradições 
das fiadeiras do Minho. Afinal, 
num país onde há 14 espécies 
de ovelhas autóctones e em 
que é possível transformar a lã 
mais rude em tapetes “é uma 
pena perder a variedade regio-
nal e essa memória” colectiva. 
“Creio que há 50 anos a lã das 
nossas ovelhas era melhor, mas 
mesmo assim ainda temos lã 
bastante jeitosa. Mas agora os 
séniores do nosso país estão a 
ser chamados para a natação 
e para a internet e as pessoas 
esquecem-se de fiar ou de fazer 
cestos.”  

Conta que, por vezes, “numa 
praça em Trás-os-Montes ain-
da se encontra um grupinho de 
mulheres a fazer meia enquanto 
conversam, mas isso vai sendo 
cada vez mais raro... mas é uma 
coisa que abre portas, no cam-
po, é como se falássemos uma 
língua comum.” E foi por causa 
de um ponto de umas meias que 
queria fazer que se tornou ami-
ga de dona Teresa, produtora de 
lã de Bucos, um fio artesanal de 
um só cabo com aspecto rustíco, 
do branco ao castanho escuro, 

A paixão da lã

Joana Fialho

Na sua loja, perto do Bairro Alto, 
descobrem-se tecidos japoneses  
e cestos artesanais algarvios,  
aprende-se a tricotar e a fiar com gosto

passando pelo cinza e castanho-
-caramelo. 

Ao contrário do que acontece 
numa lã industrial em que o fio 
resulta da mistura dos velos de 
centenas de ovelhas, dona Tere-
sa separa a tosquia, ovelha por 
ovelha, lava, carda e fia a lã, faz 
meadas ao serão e as variações 
de côr reflectem as singularida-
des dos animais. “Depois lava as 
meadas, vai aos correios, mete 
a lã toda num grande saco de 
adubo e manda-nos a lã para cá. 
Mas não é algo que encare como 
um emprego.” 

Mas não só de fiadeiras vive 
a lã nacional. “Ao contrário dos 
EUA ou do norte da Europa em 
que os donos de rebanhos de 
menores dimensões conse-
guem mandar as lãs para fábri-
cas locais, por cá é necessário, 
no mínimo, uma tonelada de lã 
para aceder à indústria. E mui-
ta da nossa melhor lã vai para a 
China.” Na produção industrial, 
destacam-se a Beiroa prove-
niente de ovelhas de raça Bor-
daleira (a mesma de que se faz o 
Burel das capas dos pastores da 
Serra da Estrela), a Zagal e a João 
(ambas de merino alentejano). 
É nesta última que Rosa tricota 
agora umas calças para o filho 
que vem a caminho.

“Muita da nossa melhor lã vai para a China”, sublinha a lojista
Vera Esquível

Pires, dores  
e companhia 

O café da dona Rosa 

Minhota de gema, Rosa da Silva Gonçalves 
conquistou a pulso um lugar na capital. Hoje reina 
no seu café, suspenso no tempo, e recebe ano após 
ano os fregueses de uma rua em Belém

O café da dona Rosa tem um pé 
direito de quase cinco metros, as 
paredes foram pintadas de um 
azul igual ao céu dos postalinhos 
de nossa Senhora de Fátima, com 
prateleiras amarelas clarinhas 
que suportam centenas de gar-
rafas de vinho e outras bebidas 
alcoólicas que o tempo se encar-
regou de tornar intocáveis.

O velho balcão de madeira e 
mármore foi substituído por um 
maior todo metálico, fica mais 
pequenina a dona Rosa lá por 
detrás,  quem está de fora na en-
trada não a consegue ver, as últi-
mas obras foram feitas com toda 
a certeza pela medida do marido 
Igino. Já não há pipas de carvalho 
de onde se servia o vinho, vendi-
do por medida. “Tínhamos funis 
para encher as garrafas e havia 
também as cervejas e a gasosa, a 
laranjada da marca Cirel, as san-
des de ovo e a de torresmos (era 
25 tostões), o queijo, o chouriço e 
o presunto… ainda ali estão aque-
les ganchos acima”, conta.

O chão de cimento preto que 
se cobria de serradura  nos finais 
dos anos 50, foi substituído por 
tijoleira vidradas dos anos 70, 
assim como as mesas e as cadei-
ras, de ferro e madeira, amarelas-
-laranja e verdes claro, feitas por 
encomenda, por um freguês car-
pinteiro que trouxe também uma 
caixa de madeira envidraçada e a 
encheu de taças ganhas no então 
próximo campo de futebol do Be-
lenenses.

Há já alguns anos que é pro-
prietária com o seu marido do 
café Pires & Dores, em Belém, 
e parece que as doze horas de 
trabalho não lhe pesam aos 82 
anos. “Vim do Norte, solteira, 
com a minha mãe, primeiro para 
casa do meu irmão, no bairro da 
Serafina, e  depois para esta rua. 
Aqui casei com o Igino, antes 
namorávamos por carta. E aqui 
estou.” Fruto das poupanças  do 

casal, este café revela a sua labo-
riosa ascensão numa vida com 
muitos obstáculos. “Sempre tra-
balhamos muito, eu e os meus 
irmãos, desde miúdos a trabalhar 
em Lisboa por conta de outrem, 
todo o dia a carregar para os pa-
trões, escadas acima com sacas 
de carvão, bidões de petróleo, era 
a nossa vida das sete da manhã à 
meia-noite…Mas graças a Deus 
estamos todos estabelecidos!”

Rosa da Silva Gonçalves é pe-
quenina mas rija de constituição, 
olhar vivo e direto, fala com con-
vicção, não se acanha nas me-
mórias. “Vim trabalhar para uma 
casa comercial (no cimo desta 
rua) que vendia carvão, petróleo, 
café e vinho, mas eu não sabia 
contar dinheiro, não conhecia  as 
moedas… era a minha mãe que ia 
à feira, lá em Ponte de Lima, e le-
vava ovos e trazia sardinhas… por 
isso, quando me pediam um co-
pinho de vinho ou bagacinho (era 
cinco tostões), eles davam-me 
dez tostões e eu enganava-me a 
dar o troco e só dizia asneiras”, diz 
e baixa a cabeça, rindo e as faces 
ruborizam numa timidez escon-
dida por anos a fio do contacto 
com os fregueses. 

“Todos os dias, antes de sair de 
casa faço o sinal da cruz e peço a 
Deus tudo de bom para os meus e 
para todo o mundo”, partilha bai-
xinho, com os olhos cintilantes de 
lágrimas contidas. 

Nessa mesma rua de onde 
nunca saiu, a ruralidade vivia 
paredes meias com a cidade. E 
onde, hoje, se ergue a escola Mar-
quês de Pombal havia um pasto 
com vacas e cavalos. “Naquele 
tempo, eu não tinha vagar, en-
quanto atendia os clientes, ia la-
vando umas fraldinhas dos meus 
filhos, ali atrás, e estendia ao sol, 
as vizinhas davam a sopinha aos 
meus pequeninos, os velhotes 
eram todos meus irmãos, sempre 
aqui a jogarem às cartas, já mor-
reram todos. E agora estamos nós 
também velhotes e tudo mudou!”  

Chega mais um cliente e dona Rosa regressa ao balcão

VERA ESQUÍVEL

FOTOS: PAULO SANTOSSUSANA PALMEIRIM

FOTOS: RUTE SOARES
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Tango na rua

O floreado de stilettos retro e 
o brilho de uns sapatos de ho-
mem em verniz branco contras-
tam com a indumentária dos 
mirones acidentais. A ampli-
tude e a iluminação da estação 
de comboios, o eco de passos,  
motores e buzinas vindo da 
rua não parecem afectar nem 
a concentração nem o desfrute 
destes aficcionados da tradicio-
nal dança argentina. No chão de 
mármore rosado, um rodopio 
de pés flui, em sentido contrá-
rio ao dos ponteiros do relógio, 
e todos vibram ao som do piano 
de Pugliese ou do bandoneón 
de Troilo. A banda sonora sai 
de uma coluna portátil que os 
organizadores do evento Tan-
go na Rua transportam todas 
as quartas, à noite, por diversos 
locais da capital. 

Homens e mulheres, torsos 
colados num abraço circular, 

De olhos bem fechados

Cristina Pinheiro

Estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa, átrio principal,  
dezenas de pares entre os vinte e os setenta anos improvisam uma pista  
de dança ao estilo das tanguerías de Buenos Aires

(nome dado aos bailes onde se 
dança o tango) ao ar livre. No 
Largo do Carmo, ao Chiado, a 
experiência teve tanto sucesso 
que resolveram torná-la regu-
lar. Durante os meses de Verão, 
dança-se sempre ao ar livre, só 
o céu negro por cima das cabe-
ças. 

Quando o Outono fica chu-
voso e frio, os milongueiros 
refugiam-se em interiores es-
colhidos a dedo. Miradouro 
das Portas do Sol, estação do 
Rossio, Ateneu da Madre Deus, 
Clube Recreativo dos Anjos, 
Grémio Lisbonense, Panteão 
Nacional e Reservatório da Mãe 
de Água já acolheram a trupe 
do tango em Lisboa. Uma das 
milongas mais recordadas jun-
tou no Padrão dos Descobri-
mentos, em Belém, numa noite 
de nevoeiro cerrado no Tejo, 
dançarinos que mal se vislum-
bravam uns aos outros. Dançar 
pode tornar-se um vício.

A Nina, adotada há cerca de um mês, volta à CAL com o dono

Andreia Silva

O canil municipal de Lisboa 
renasceu

Uma casa para os animais

Tratadores, veterinários, voluntários e toda a comunidade interessada 
proporcionam uma nova alegria e cuidados perdidos a animais abandonados

Hoje,  a Casa dos Animais de 
Lisboa (CAL) é um lugar onde os 
animais convivem com os téc- 
nicos e voluntários. Antes da 
reinauguração, em 28 de Julho 
de 2014,  como CAL, o canil-ga-
til municipal foi alvo de críticas 
na sua gestão. Uma providência 
cautelar, interposta pelo Grupo 
de Lisboa da Campanha para 
a Esterilização de Animais, em 
2011, aceite pelo Tribunal Ad-
ministrativo de Lisboa, obrigou 
a uma restruturação dos ser-
viços e deu início a uma nova 
fase, com transformações físi-
cas e novas práticas. O aumento 
do tamanho das boxes, a cria-
ção de um espaço de recreio, 
maior frequência na limpeza 
e na alimentação têm assegu-
rado diferenças visíveis não só 
nas condições de alojamento 
e tratamento, mas também na 
receção aos visitantes, que têm 
agora a possibilidade de fazer 
uma visita guiada ao espaço.

Uma das principais alterações 
prendeu-se com a política de 
abate. Hoje, a eutanásia é apenas 
utilizada em casos extremos de 
sofrimento onde não há perspe-

tiva de cura para o animal. É a 
chamada “boa morte”, segundo 
Marta Videira, diretora técnica 
desde 2013. A mudança contou 
ainda com a celebração de pro-
tocolos com a Universidade Lu-
sófona, Faculdade de Medicina 
Veterinária e com a Liga Portu-
guesa dos Direitos dos Animais. 
E estão em curso parcerias com 
outras associações de defesa e 
proteção animal para dar respos-
ta às situações mais complexas, 
que exigem meios de diagnóstico 
e material cirúrgico de que a CAL 
não dispõe, como no caso de ani-
mais acidentados na via pública.

Hoje, a Casa dos Animais de 
Lisboa é mais do que um centro 
de recolha oficial e desempenha 
também um papel ativo junto 
das colónias de animais em Lis-
boa. O objetivo desta ação, des-
de 1996, é controlar a população 
de gatos silvestres na capital e 
conta com a parceria de outras 
associações, como a Animais de 
Rua, e de cuidadores anónimos. 
Já que estes animais não têm a 
capacidade de ser adotados, são 
capturados, esterilizados e de-
volvidos ao seu ambiente inicial 
e, assim, sensibiliza-se a comu-
nidade.

Hoje existem cerca de 140 
animais para adoção. Os mais 
antigos estão à espera há quatro 
anos. A Xangai foi negligenciada 
pelos antigos donos. Era uma 
cadela violenta que esteve para 
abate e que agora passeia tran-
quila pela CAL. Todos os animais 
são certificados e têm uma ficha 
com a sua história, desde os tra-
tamentos às vacinas. À espera de 
ser consultada, a Nina, adotada 
há cerca de um mês, regressa 
com o dono Fernando Monteiro, 
já que a CAL presta cuidados mé-
dicos durante um período após a 
adoção dos animais.

exploram os seus limites na 
pista de dança. Elas, de olhos 
fechados, concentram-se na 
antecipação do próximo pas-
so, sentindo com intensida-
de a música e a simbiose no 
movimento. O jogo do tango 
funciona assim, o homem co-
manda e a mulher é tanto mais 
proficiente quanto melhor in-

terpretar a mensagem corporal 
do parceiro. Na última tanda, 
cala-se o bandoneón e é o cho-
ro de uma guitarra portuguesa 
que reverbera entre as paredes 
da gare. 

Afinal, tudo começou no Ve-
rão de 2007, quando um grupo 
de apaixonados pelo tango re-
solveu organizar uma milonga 

O PAN na AR
Nas recentes eleições 
legislativas de 4 de Outubro, 
curiosamente no Dia do 
Animal, o PAN (Pessoas-
Animais-Natureza) elegeu um 
deputado para a Assembleia 
da República. O partido 
obteve 1,39 % dos votos e será 
representado no Parlamento 
pelo deputado André Silva, 
eleito por Lisboa. Pela primeira 
vez, em mais de 20 anos, 
surge um novo partido na 
Assembleia da República.

A Estrela, 
a basílica e 
o ex-modelo 
sacristão

Em cinco minutos chegam três 
eléctricos da carreira 28, a trans-
pirar dezenas de turistas que pas-
mam junto à fachada neoclássica 
da Basílica da Estrela. O sino toca 
e lá dentro, na igreja, as luzes led 
iluminam os santos, a pedra lioz 
e os mármores coloridos e, as-
sim, revelam toda a sua monu-
mentalidade barroca. 

A atmosfera é quase cénica, 
impossível não reparar no gigan-
te galo das trevas, todo de ma-
deira e um topo triangular com 
15 velas, que se expõe ao mundo 
desde as sete da manhã, quan-
do o acólito Paulo Lopes abre as 
portas, com as pesadas chaves, 
originais do século XVIII. De 
seguida, prepara a celebração 
da missa desde os paramentos 
bordadas a fio de ouro, ao mis-
sal e ao evangelho no altar, além 
de  zelar pela obra escultórica 
de Machado de Castro e pelas 
telas de Pompeo Batoni. ”Não 
deixo usar telemóveis, não deixo 
filmar ou fotografar com flash, 
é uma vigília permanente”, de-
sabafa Paulo, que sabe que “ser 
acólito é um ministério e não 
uma profissão”. 

Doze horas depois começa a 
última missa do dia e Paulo lá 
está, aos 48 anos, de alva (para-
mento branco), assistindo o pa-
dre residente, tarefa que divide 
com outro devoto. Em paralelo, a 
igreja é como se fosse um dique, 
enche até ao limite, ouve-se um 
burburinho de vozes em surdi-
na, bancos arrastados que ecoam 
como trovões e há cliques de má-
quinas fotográficas, a seguir o si-
lêncio dos fiéis de terço na mão à 
espera da homília. 

Filho de um taxista e de uma 
porteira, ambos beirões há já 
muitos anos em Lisboa, educa-
ção católica e um fascínio pelo 
mundo da moda, já desfilou o 
seu 1m86  na FIL Moda e a Moda 
Lisboa. E foi noctívago, apaixona-
do por antiguidades e por poesia. 
Agora optou por “uma vida de fé, 
um exercício diário que requer 
persistência e trabalho.”

Fátima Albuquerque

ANDREIA SILVA

CRISTINA PINHEIRO

FÁTIMA ALBUQUERQUE
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Luaty Beirão agradece o apoio da comunidade internacional e da sociedade civil

Ainda detido, o ativista diz que a atenção que a comunidade internacional deu ao seu protesto 
já representa uma vitória. A “frágil democracia angolana” ficou exposta na “vã promessa  
de liberdade de expressão e respeito pelos direitos humanos” 

“A máscara já caiu”
A jornada de Luaty Beirão

Na última semana o ativista 
Luaty Beirão tem vindo a re-
cuperar da situação-limite que 
enfrentou após 36 dias de greve 
de fome, em que perdeu cerca 
de 23 quilos. Numa carta dirigi-
da aos companheiros também 
detidos e divulgada pela Rede 
Angola o ativista explica a de-
cisão de suspensão da sua luta, 
afinal, sublinha que “muita 
coisa mudou”, a atenção dada 
à causa já representa uma vi-
tória. 

Ainda na carta, diz que a luta 
continua, principalmente pelos 
companheiros detidos, pela fa-
mília e por uma transformação 
social pacífica em Angola. Lua-
ty Beirão agradece também o 
apoio da comunidade interna-
cional e da sociedade civil.

Andreia Silva O luso-angolano iniciou uma 
greve de fome por considerar 
que está ilegalmente em prisão 
preventiva. Reivindica aguardar 
o julgamento marcado para 16 
de novembro em liberdade, ou 
que a prisão preventiva seja de-
vidamente fundamentada. Além 
da ausência de decisão sobre 
o segundo habeas corpus, que 
deu entrada a 30 de Setembro, 
alega-se o excesso de prisão pre-
ventiva. O Tribunal Supremo de 
Angola está há mais de 30 dias 
para decidir o segundo pedido 
de habeas corpus para a liber-
tação dos 15 ativistas detidos. 
Está também em causa o recur-
so do indeferimento do primei-
ro habeas corpus, em que houve 
despacho com a data de 8 de 
Outubro para que a defesa apre-
sentasse as alegações no prazo 
de dez dias, sendo que a decisão 

só foi apresentada aos advoga-
dos, Luís Nascimento e Walter 
Tondela, 11 dias depois.

O rapper luso-angolano e 14 
colegas estão presos desde 20 de 
Junho deste ano, sob a suspeita 
de que planeavam um golpe de 
estado no momento da detenção. 
A tese da acusação é sustentada 
no facto de Luaty e os compa-
nheiros estarem a ler a obra “Fer-
ramentas para destruir o ditador 
e evitar uma nova ditadura”, de 
Domingos da Cruz, um dos deti-
dos, baseada no livro “Da Ditadu-
ra à Democracia”, de Gene Sharp. 
De acordo com a acusação, esta-
va a decorrer uma formação de 
ativistas para a promoção da des-
tituição do regime de José Eduar-
do dos Santos e de um atentado 
contra o Presidente angolano.

Luaty Beirão é filho de João 
Beirão, quadro do MPLA e pri-

meiro Presidente da Fundação 
José Eduardo dos Santos. Licen-
ciado em Engenharia Eletrotécni-
ca e em Economia, é um homem 
de causas há mais de dez anos. 
Enquanto ainda estudava em Ply-
mouth, Inglaterra, em 2003, par-
ticipou em manifestações contra 
a guerra no Iraque. Apesar de 
pertencer a um meio privilegia-
do, pelas ligações do pai, falecido 
em 2006, ao Presidente angolano, 
Luaty quase sacrificou a vida em 
prol da causa da democracia e da 
liberdade em Angola, afirmando-
-se como opositor ao regime. 
Num concerto em 2011, mobili-
zou uma multidão para a primei-
ra manifestação pela demissão 
de José Eduardo dos Santos, em 
março desse ano.

Dado tratar-se de um cidadão 
com dupla nacionalidade, por-
tuguesa e angolana, o Governo 

tem estado atento à questão e 
o embaixador português em 
Luanda visitou o luso-angolano 
no passado dia 22 de Outubro. 
Essa intervenção tem gerado al-
gumas críticas em Angola, que 
acusa Portugal de ingerência em 
assuntos internos, de soberania 
angolana. 

Longe estão os tempos em que 
um editorial do Jornal de Angola 
(de 10 de abril de 2014) subli-
nhava o respeito pelas práticas 
democráticas lusas. “Auguramos 
que, entre Angola e Portugal 
haja sempre espaço para melho-
rar o que já existe, numa altura 
em que os dois países cooperam 
em quase todas as áreas, afugen-
tando toda e qualquer tentativa 
de sectores saudosistas dos ve-
lhos tempos.” E a Constituição 
da Républica Portuguesa pode 
ajudar a esclarecer dúvidas

DIOGO BAPTISTA/PUBLICO
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A exacerbação patriótica clama e 
os padrões tradicionais estão na 
rua em bandeiras, nas saias das 
mulheres e nas cores dos prédios. 
Perdidas entre o passado e o futuro, 
várias vozes ecoam na religião, no 
consumo e nos destinos nacionais. 
Esta é Ucrânia, um país divido a 
viver os dilemas da adolescência

Ucrânia 
Ocidental
Desafios 
de uma 
idade 
maior

O leste selvagem

Verão de 2015, em Kamianets-
Podilskyi, uma cidade que podia 
ser geminada com Viseu, as ruas 
ainda têm placas toponímicas 
em russo e outras tantas em 
ucraniano. Um Lada vermelho 
dos anos 70, com uma bandeira 
da UE no tablier, partilha a estrada 
com carroças e carros novos que 
passam a grande velocidade. 

A fila de carros parece 
interminável, a maioria de 
matrícula ucraniana, avançam 
lentamente ao ritmo a que 
anoitece, quase todos de faróis 
apagados. Alguns condutores 
fumam fora do carro com os 
olhos postos no lago, ao lado do 
posto fronteiriço de Rava-Rus’ka, 
onde ainda se vê a luz púrpura no 
horizonte. Ao longe, avistam-se as 
luzes verdes dos semáforos e a fila, 
que já tem três km ao fim de cerca 
de 40 minutos de espera, continua 
a crescer. Duas horas e meia depois, 
surge a fronteira da Ucrânia.

Agora, rumo à estrada nacional 
em direcção a Lviv, a maior e 
mais importante cidade da parte 
ocidental do país, antiga cidade 
polaca, anexada pela União 
Soviética, em 1945, que só em 
1991 se tornou oficialmente 
ucraniana com a queda do 
regime soviético, as poucas 
casas que se avistam não têm 
luzes acesas. Numa estrada sem 
iluminação pública, embora 
existam candeeiros, o escuro total 
é pautado por buracos na estrada, 
a ausência de traçado nas bermas 
e poucas placas com direcções.

Lviv tem hoje cerca de 730 
mil habitantes e faz parte do 
património mundial da Unesco 
desde 1998.  O antigo bairro judeu 
lá está, mesmo no centro, com 
um conjunto de prédios do século 
XIX, edificados durante o império 
austro-húngaro, em estado 
avançado de degradação, embora 
quase totalmente habitado. O 

A Ucrânia cruza locais de peregrinação 

ortodoxa, como o mosteiro de Pochayiv Lavra, 

e um comércio local muito diversificado que 

pode incluir livros em segunda mão, um Lada 

dos anos 70 e um monovolume actual

Reportagem
André Alves (texto e fotos)
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rossio desta terra honra o espaço 
público, numa praça repleta 
de gente, onde todos cruzam 
conversas, jogos de xadrez com 
direito a plateia, famílias a comer 
gelados.

Um grupo de jovens activistas 
distribui panfletos políticos 
a favor da aproximação da 
Ucrânia à UE ao lado de uma 
carinha azul, talvez destruída 
nas manifestações na Maidan 
Nezalezhnosti (Praça da 
independência) em Novembro 
de 2013, em Kiev. A dois metros 
deles, senhoras de cabelos 
brancos e batom nos lábios 
vendem flores de todas as cores. 
No meio de tudo, crianças correm 
e outras circulam em jeeps 
de plástico. Mais à frente uma 
mulher observa uns sapatos na 
montra, em média custam 495 
grivnas, cerca de 20€. A moeda 
está em mínimos históricos, um 
quinto do que valia em 2007. 

A tradição da classe média 
na ida à Opera também já teve 
dias melhores. A lotação da sala 
revela-se a menos de um terço, o 
que permite apreciar os brilhos 
da talha dourada bem preservada. 
Hoje, os bilhetes para lugares de 
balcão rondam os 13€, mas na 
plateia, mais cara, um grupo de 
soldados, cerca de 30, aproveita 
o intervalo da ópera para ir até 
à porta fumar e tirar uma foto 
de grupo. Na praça em frente, 
um grupo dança break-beat 
durante cerca de duas horas e 
rapidamente cria uma plateia à 
volta da estrela, um rapazinho 
de 5 anos que dança com eles. 
Mesmo ao lado alguém vende 
souvenirs entre eles rolos papel 
higiénico com a cara de Putin, a 
fonte monumental e um carrossel 
em pano de fundo. No ponto 
mais alto de Lviv, onde se situava 
o antigo castelo, várias pessoas 
tiram selfies  e uma mulher de 
meia-idade vende retratos, perto 
de um poste com um autocolante 
referente a um movimento de 

extrema-direita nacionalista. 
À saída de Lviv, rumo a  

Kremenets, o encontro com a 
polícia ganha contornos épicos. 
Falam numa mistura de ucraniano 
com polaco, línguas similares, 
e após alguns minutos, a guia 
percebe que querem dinheiro, 
400 grivnas por uma infracção 
inventada e sem qualquer recibo 
da multa. Mas Kremenets é uma 
cidade de 22 mil habitantes que 
chegou a ser um importante pólo 
de cultura judaica na Europa no 
século XVIII. Hoje quase toda 
cidade desenvolve-se ao longo da 
estrada principal, dum lado prédios 
antigos, museus, igrejas, escolas, o 
conservatório de música e, do outro 
lado, a colina com o castelo em 
ruínas, quase totalmente destruído 
num cerco no século XVII. 

A 18km dali, adivinha-se o 
mosteiro de Pochayiv Lavra, local 
de peregrinação ortodoxa. É 
considerado o segundo local mais 
importante de peregrinação na 
Ucrânia a seguir a Kiev, devido à 
sua história de resistência firme 
durante uma campanha anti-
religiosa levada a cabo pela URSS 
de 1958-64 e pelo culto ao Santo 
Job de Pochayiv, canonizado no 
século XVII. Tem sido ao longo de 
vários séculos, um local de culto 
espiritual da igreja ortodoxa na 
parte ocidental da Ucrânia, Rússia, 
repúblicas do Báltico e Balcãs. 

A pernoita para peregrinos 
no dormitório do mosteiro de 
Pochayiv Lavra garante um acordar 
a tempo de assistir à missa das 
5h da manhã, um ritual de leitura 
ortodoxa onde os fiéis percorrem o 
altar em redor dos painéis da vida 
de Cristo, enquanto o padre reza 
em voz alta e entoa cânticos. O altar 
cresce na igreja apenas iluminada 
por velas, já que o sol ainda não 
nasceu e está nevoeiro. 

Mas na Ucrânia, também há 
várias igrejas católicas, do passado 
polaco, existindo numa delas 
uma imagem da nossa Senhora 
de Fátima. Afinal, a 3850 km 

da cidade onde se encontra o 
santuário em Portugal, o culto 
mariano e o castelo medieval 
pontuam Kamianets-Podilskyi, 
situado numa península do rio 
Smotrych. Esta cidade integra-se 
em pleno parque e reserva natural 
Podilski-Tovtry, o maior espaço 
natural de zona protegida do país. 

Pelo meio, Klevan , perto de 
Rivne, tornou-se recentemente 
uma atração turística por causa 
do tão falado “túnel do amor”. 
Um local de densa vegetação, que 
se estende por três quilómetros, 
sobre um pântano onde passa 
um comboio várias vezes por 
dia. Esta Meca do amor atrai 
diversos casais durante todo ano 
pelo seu cenário romântico e até 
conta com uma estátua cómica 
de Adão e Eva. Há uma clareira 
no túnel onde é possível observar 
um pântano imenso por isso é 
aconselhado o uso de repelente 
para mosquitos no Verão.

A caminho de Cracóvia, 
cerca de nove horas de estrada, 
ultrapassado o posto fronteiriço 
de Krakovets e a paragem em 
Ternopil numa loja tradicional 
de vinho ucraniano, a descoberta 
de um tinto da Crimeia colheita 
de 2014, o primeiro vinho russo 
daquela região, que só pode ser 
vendido até às 22h, tal como 
qualquer outra bebida alcoólica, 
salva a viagem quando o carro 
começa a soluçar. Na verdade, 
o aviso no painel do filtro do 
gasóleo já estava acesso há dias, 
desde que se abasteceu a viatura 
pela primeira vez na Ucrânia. 
Paradoxos de um país produtor 
de petróleo que vende gasóleo 
com tão poucas octanas. Assim, 
a opção possível obriga à escolha 
de um posto de abastecimento da 
Shell, já perto da fronteira, para 
garantir combustível aditivado 
e a boa resposta do desgastado 
carro. Quiçá, uma metáfora de 
uma terra que precisa de tempo e 
em que única linha constante é a 
mudança. 

Embora conservadores, os ucranianos 

procuram disfrutar o seu dia a dia: um 

grupo de soldados aproveita o intervalo 

da ópera para ir até à rua fumar e tirar 

uma foto de grupo, em Lviv
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Faz este ano bodas de prata nos jornais, premiada internacionalmente,  
é uma das figuras mais conhecidas do design editorial português e é com 
uma humildade genuína que sublinha as bênçãos de uma vida profissional 
repleta de bons encontros 

“Tive a sorte e o 
privilégio de me 
cruzar com excelentes 
profissionais”

Sónia Matos Directora criativa do Público

influenciaram imenso, o Luís 
Silva Dias (LSD) do Diário de 
Notícias (DN), e o Vitor Higgs de 
A Bola, e a ambos pedi trabalho 
para poder sobreviver por cá. 
E o LSD levou-me para o DN, 
onde começou o meu percurso 
em Lisboa, com mestres como 
o Ribeirinho e o Tenreiro que 
foram importantíssimos nos 
anos que lá estive. Depois, o 
Pedro Ruivo e o Jorge Silva 
em O Independente, com o 
qual aprendi que se pode ir 
buscar inspiração a quase tudo, 
desde um livro a uma revista, à 
música...
E como foi deixar Leiria e 
cruzar estudos e trabalho na 
capital…
Estudar e trabalhar ao mesmo 
tempo não foi fácil, tinha muitas 
horas de aulas e trabalhava a 
tempo inteiro. Quando terminei 
o curso, parecia que estava 
de férias. Acho que devia ser 
obrigatório estudar e trabalhar 
ao mesmo tempo, se não tivesse 
sido assim, a probabilidade de 
ter chegado onde cheguei teria 
sido muito menor. 

E o DN foi uma escola, era 
um jornal em que a hierarquia 
se sentia imenso. Desse 
tempo guardo a imagem de 
uns contínuos sentadinhos 
numas cadeiras à espera que 
lhes dessem os materiais, 
subiam e desciam o dia todo 
para levarem as fotografias à 
digitalização… Estou a lembrar-
me da cara deles, é uma 
imagem tão surreal agora.

Entretanto, o Pedro Ruivo sai 
do DN e, ao fim de um tempo, 
convida-me para ir para O Indy. 
Saí exactamente na altura do 
redesenho do DN.
Hoje tem mais para aprender 
ou para ensinar?
As duas coisas, mas ainda muito 
para aprender e alguma coisa 
para ensinar, tudo está em 
constante movimento. Tudo 
me influencia, leio muito, mas 
qualquer coisa pode influenciar 
o trabalho criativo, as viagens, 
a música, absolutamente tudo 
o que me rodeia. Mas é preciso 
nunca perder o foco. Querer ver 
sempre mais além, trabalhar 
muito, estar sempre aberta a 
novas ideias e à mudança. E 
nunca pensar que se sabe tudo.
Em 2006 foi convidada pela 
Society for News Design (SND) 
para fazer parte do júri em 
Nova Iorque e depois para 
uma apresentação sobre 
O Independente para uma 
plateia de pares em Huston. É 
um reconhecimento…
Foi fantástico. Aprende-se 
imenso porque há profissionais 
de todo o mundo e vêem-se 
trabalhos de todo o mundo. 
São quatro ou cinco dias muito 
intensos e uma boa sensação 
de partilha. Especialmente 
porque O Independente era 
um jornal muito pequeno 
comparando com a escala dos 
outros que estavam presentes 
e a apresentação teve bastante 
impacto. Tinha como título 

Entrevista
Fátima Albuquerque

Escondido pelos viadutos 
da avenida 24 de Julho, está 
o edifício de características 
industriais onde se destaca 
um P gigante a vermelho. 
De jeans e sapatilhas, Sónia 
Matos, a directora de arte do 
jornal Público escolhe uma sala 
com paredes de vidro, para a 
conversa. Com boa disposição 
e um discurso descontraído 
oferece-se como guia da sua 
própria história. Afinal, tudo 
começou em 1990, no Jornal de 
Leiria, primeiro na montagem, 
aos 17 anos, quando tudo 
parecia um caderno por estrear, 
e depois já na paginação do 

jornal. Concorre às Belas Artes, 
sem sucesso, durante três anos. 
Em 1994, decide inscrever-me 
no Instituto de Arte e Design 
(IADE) e muda-se para Lisboa. 
O plano era crescer nas artes 
e regressar para Leiria, mas 20 
anos depois continua a somar 
mundo.
De que modo as pessoas 
com quem trabalhou a 
influenciaram no seu 
progresso profissional e 
pessoal?
Influenciaram-me todas e 
muito. A Isilda Trindade, a 
minha primeira chefe, ensinou-
me a verdadeira dedicação 
e empenho no trabalho. Já 
no IADE, logo em 1994, tive 
dois professores que me 

Sónia 
Matos, 
directora 
criativa 
do jornal 
Público e 
autora do 
redesenho 
da marca P 

FOTOS: FÁTIMA ALBUQUERQUE
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“Less is more” e o que eu queria 
mostrar é que com pouco 
também se pode fazer muito.
Nesse mesmo ano, numa 
semana teve duas propostas 
para o cargo de directora de 
arte. O que a levou a aceitar o 
convite do Público? E o que é 
isso do P ter vindo para ficar?
Sempre gostei do Público, mas 
nunca pensei trabalhar para 
o jornal. Quando o convite 
apareceu foi irresistível… 
mais uma vez a redesenhar 
um jornal. E foi uma grande 
mudança na apresentação da 
marca aos leitores, com este 
P realça-se a afirmação do 
próprio design. Sou rígida na 
posição do logotipo na primeira 
página, não se deve ter na 
excepção a regra.
Em 2010, um jornal 
concorrente português ganhou 
o galardão do melhor jornal do 
mundo. Gostava de ter estado 
na pele do director de arte do 
jornal i, Nick Mrozovski? 
Não, acho que ele mereceu o 
prémio. É uma pessoa ainda 
jovem, mas muito talentosa 
e muito simpático. O Público 
nunca ganhou o prémio Melhor 
Jornal do Mundo, pela SND, 
mas ganhou muitos outros, 
como o Lápis Amarelo, pela 
D&AD. Por isso, não me queixo.
Há poucas semanas o Público 
foi um vencedor incontestável 
da versão ibérica da SND, 
fruto de um trabalho de 
equipa, mas mais uma vez 
está lá a assinatura da sua 
directora de arte…
Sem a equipa não seria 
possível, uma pessoa só não 
faz um jornal. Evidentemente 
que é bom receber prémios 
individuais, mas ganhar um 
prémio de equipa é bem melhor 
porque é muito mais difícil. 
Como é ser director de arte 
também do digital? 
Não voltei aos bancos de escola, 
mas tenho lido muitíssimo, 
todos os dias há artigos novos, 
todos os dias aprendo uma 
coisa nova. De tudo um pouco, 
trabalho com muita gente, é o 
habitual num jornal diário. E o 
design não se esgota, o digital 
trouxe um novo folego e assim 
sendo penso que ainda há 
muito para fazer. 
Qual o pensamento que 
melhor define a sua 
metodologia de trabalho… 
algo como “o sonho comanda 
a vida”,” voa com as águias e 
serás como elas” ou outro? 
É preciso ter a capacidade de 
deixar para trás o que não é 
importante e seguir sempre em 
frente. Manter o foco e ignorar 
o acessório. Já tive convites 
para trabalhar fora de Portugal, 
ainda antes de ser mãe, mas 
decidi ficar, acho que ainda está 
tudo para fazer e pode ser feito 
cá, até porque vivemos num 
mundo global. E claro que há 
vida para além das maquetes, 
há a família, os amigos, ir ao 
cinema, ao supermercado, há 
tanta coisa. Assim haja tempo!

“O conceito 
deste livro 
é Lisboa 
vista pelos 
lisboetas, 
não é bem a 
cidade-postal”

Mário Linhares, a cara do grupo dos Urban Sketchers Portugal

“Assim é que é!”, desabafa o se-
gurança, cúmplice no registo 
dos desenhadores espalhados 
pelo chão. O pavilhão das Ga-
leotas do Museu da Marinha 
parece invadido por cadernos, 
canetas e aguarelas. O grupo 
de cerca de quarenta visitantes 
chama a atenção dos turistas 
e até o segurança está curioso 
em espreitar os desenhos e fica 
feliz ao reparar que há quem te-
nha escolhido dar atenção  aos 
aviões. E não é o único a envol-
ver-se na captação dos espaços 
visitados pelo grupo, já que os 
eventos actuais surgem quase 
sempre de convites, como es-
clarece  Mário Linhares. “Nós já 
quase não conseguimos marcar 
encontros por nossa iniciativa.”

Foi de um outro convite que 
nasceu o projecto do livro “Lis-
boa por/ by Urban Sketchers”, 
lançado a 23 de Outubro, na loja 
do museu da Marinha.  “O con-
ceito deste livro é Lisboa vista 
pelos lisboetas , não é bem a 
cidade-postal. Também tem um 
bocadinho disso, porque nós 
também gostamos dessa Lisboa. 
Mas há outras zonas da capital 
que só nós é que conhecemos. 
Podem ser recantos, pode ser 
até a nossa cozinha. Lançámos 
o desafio a todas as pessoas que 
fazem parte do blog, porque que-
ríamos que pelo menos um dese-
nho por cada pessoa aparecesse.”

No meio de dois desenhos é 
preciso trocar a fralda de Matias, 
o filho de Mário agora com 14 
meses. Pode vir a ser o mais novo 
do grupo dos Urban Sketchers, 
mas por agora está mais em-
penhado em começar a andar. 
Desde que ele nasceu o tempo 
para desenhar diminuíu mas o 
exercício de deixar o quotidiano 
registado nos livrinhos ganhou 
uma nova dimensão para Mário. 

“Quando nós soubemos que a 
Ketta estava grávida a ideia era 
desenhá-la todas as semanas, 
antecipando aquilo que estava 
para acontecer.” Para Mário era 
quase como desenhar aquilo que 
ainda só se adivinhava. “O Matias 
estava lá dentro, mas os sinais 
da barriga a crescer era o visível 
que nós tínhamos e nesse senti-
do tornou o registo ainda mais 
pessoal.” Afinal, o caderno onde 
Mário desenha tem uma particu-
laridade, foi construído pela Ket-
ta que além de urban sketcher se 
dedica à manufatura dos blocos 
Lalloran.  

Aos 35 anos Mário Linhares 
tem como principal ocupação 
ser professor de desenho. Mas 

Ver o mundo desenhado

Joana Fialho

Primeiro veio o desenho em qualquer coisa. Só mais tarde se deixou apanhar pelo 
vício dos cadernos. Os seus diários gráficos são o mote para um encontro no final da 
tarde de domingo no Museu da Marinha, em Lisboa 

per com o quotidiano português, 
para arejar as experiências, para 
ter planos de viagem e entrega a 
outros estímulos, também espi-
rituais. Estes retiros surgiram  em 
2011 como método de pesquisa 
para a tese de mestrado e nun-
ca mais pararam. “Interessa-me 
a questão espiritual e aqueles 
textos bíblicos que, às vezes, pa-
rece que estão ali cheios de pó, 
de mofo, que só se pode olhar 
para eles de uma maneira.  E dá-
-me muito gozo pegar neles e ver 
[perceber] como é que aqueles 
textos me dão motivação para 
desenhar.”

E para lá do alcance local, os 
urban sketchers são uma comu-
nidade internacional e isso dá-
-lhes uma motivação acrescida. 
“É muito interessante sabermos 
que temos algo em comum com 
uma pessoa de Singapura ou da 
Indonésia... ou da Argentina”. Afi-
nal, descobrir o mundo nas leitu-
ras dos olhos dos outros pode ser 
um desafio de crescimento, um 
registo documental percebido e 
partilhado em cada experiência 
concreta.

Lá fora a chuva não pára de 
cair. Na cafetaria do museu, as 
mesas são agora aproveitadas 
para mostrar os resultados da 
tarde numa exposição impro-
visada. É  esta partilha no final 
dos encontros que os torna tão 
especiais, já poder folhear os ca-
dernos de outros desenhadores é 
uma fonte de inspiração para os 
presentes.

“Nós das artes temos a visão 
privilegiada para a aprendiza-
gem, aprendemos muito a ver. De, 
repente aprendemos muito mais 
do que imaginávamos antes.” 

blog http://urbansketchers-
-portugal.blogspot.pt/

isso aconteceu por acaso. A pri-
meira vez que deu uma aula foi 
uma surpresa e acabou por ultra-
passar o interesse pelo trabalho 
de design em atelier. “Acho que 
um professor que só é professor 
com o tempo acaba por se tornar 
monótono e parado no tempo. 
Preciso de desenhar e de desa-
fios como os meus retiros anuais 
para me ajudar a ser melhor pro-
fessor.”

Os retiros anuais que organiza 
na semana da Páscoa já foram 
até Roma e Veneza, para rom-
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A geração futurista na Casa Fernando Pessoa

Na mitologia grega Orpheu era 
um músico que para recupe-
rar a sua mulher para o mundo 
dos vivos teria de a salvar, sem 
nunca olhar para trás. O mo-
vimento modernista/futurista 
juntou Pessoa, Sá-Carneiro, Al-
mada Negreiros, Santa-Rita Pin-
tor, Amadeo de Souza-Cardoso, 
entre outros cúmplices numa 
estética artística e filosófica que 
marcou a literatura e a expres-
são plástica nacional. 

A Casa Fernando Pessoa, em 
Campo de Ourique, na morada 
habitada pelo autor nos últimos 
15 anos da sua vida, promove 
inúmeras actividades desde 
colóquios, ciclos de leitura, re-
citais, debates, lançamento de 
livros a visitas guiadas na sua 
programação de Novembro e 
Dezembro que celebra também 
os 80 anos da morte do poeta e 
ensaísta.  A exposição itinerante 
“Nós, os de Orpheu” está pensa-
da para fazer viajar a palavra de 
Orpheu no território nacional, 
nas escolas e bibliotecas e, inter-
nacionalmente na rede do Insti-
tuto Camões. 

Também o lançamento, já a 5 
de Novembro, do livro Fernan-
do Pessoa para todas as pessoas 
de Ricardo Belo de Morais, pela 
editora Verso da Kapa, conta 
com a presença de Mafalda Ar-
nauth (cantora), Suzana Borges 

“ Orpheu acabou.  
Orpheu continua”

Paulo C. Santos

Dois números publicados e um no prelo foram a marca futurista e o pretexto  
para a celebração da data na Casa Fernando Pessoa que assim assinala os 100 anos 
da inquieta revista e os 80 anos da morte do poeta e ensaísta

Álbum a solo

Sangue,  
suor e 
sorrisos

O guitarrista português Tó Pica 
vive “dias de orgulho” com o seu 
primeiro álbum a solo Is This The 
Best You Can Do?, na rua des-
de 30 de setembro, pela editora 
Premier Music e que conta com 
a participação especial de viá-
rios músicos convidados. “Já era 
uma ideia antiga. Ao longo des-
tes 20 anos fui fazendo músicas 
que não se encaixavam em ne-
nhum dos meus outros projetos 
e gravar o meu disco a solo foi 
um escape para poder dar a co-
nhecer esse material que cruzei 
com temas recentes como Taste 
My Blame e Faceback.”

O projecto conta com a parti-
cipação de três vocalistas convi-
dados. David Pais de Low Torque 
de The9th Cellde e One Hundred 
And Twenty (OHAT), Marco Re-
sende da banda REZ e Tobel Lo-
pes da banda Meu Outro Tanto 
e de One Hundred And Twenty 
(OHAT). Tobel canta a única 
letra em português do disco, o 
tema Espelho, criado em con-
junto com Pedro Teixeira Silva 
dos Corvos. “O inglês é a língua 
do rock e do metal e é o que as 
pessoas estão à espera de ouvir e 
vão ter nas outras dez músicas. É 
difícil cantar em português sem 
soar a piroso, mas esta é outra 
cena! E há ainda outras viagens 
acústicas, em Urge, que me de-
ram muito gozo…”

My Time Has Come aventura-
-se como primeiro single, por 
ser “o mais abrangente e o mais 
representativo do disco” que até 
pode ser “um best off de todos 
os discos que ainda estão para 
vir”. Depois de 10 álbuns já gra-
vados em diversos projectos 
desde 1991, Tó Pica contou com 
a abertura da banda Forgotten 
Suns na Release Party no RCA 
Club, em Lisboa, a 23 de Outu-
bro, que juntou fãs e convidados 
neste caminho paralelo do mú-
sico. Atualmente, o guitarrista 
é membro das bandas Ramp, 
Sacred Sin e Secret Lie e já par-
tilhou o palco com internacio-
nais onde se incluem Metallica, 
Lamb Of God, Mastodon, Machi-
ne Head e Slipknot. 

Susana Palmeirim 

(actriz) e André Mariano (artista 
plástico).

A Fundação José Saramago 
e a Casa Fernando Pessoa es-
colheram duas semanas para 
celebrar a voz dos livros em di-
versos lugares da cidade e em 
boa companhia. As duas casas 
têm, desde há um ano, traba-
lhado juntas na promoção da 
obra de Fernando Pessoa e de 
José Saramago, para estimular o 
gosto pelos livros e pela leitura. 
Assim,  de 16 a 30 de Novembro, 
são os livros que estão no centro 
da atenção: lançam perguntas, 
rebatem ideias, provocam, in-
quietam. As duas casas de autor, 
de Lisboa, apresentam para a 3.ª 
edição dos Dias do Desassosse-
go um programa que cruza mú-
sica, cinema, mesas-redondas, 
acções de animação e promoção 
da leitura, poesia dita, passeios 

na cidade , tudo guiado sempre 
pela literatura.

Destaque ainda para o espec-
táculo para bebés, dos seis me-
ses aos três anos, Afinal o Íbis, 
da associação artística Andan-
te, a 21 de Novembro, que conta 
a história de um pássaro esqui-
sito, o Íbis do Egipto, inventada 
por Fernando Pessoa e é um 
pretexto para embalar, brincar, 
cantar, voar com os bebés. A 
partir deste, outros pássaros de 
Pessoa se lhe juntam durante 
meia hora de puro divertimen-
to.

A 24 de Novembro, será feita 
a apresentação do  Livro de Ho-
ras V, de Maria Gabriela Llan-
sol. Este volume recolhe, a partir 
do espólio, toda a escrita inédita 
de Llansol em torno da figura 
de Fernando Pessoa (Aossê) e 
figuras envolventes, ao longo de 
trinta anos.

O ano 2015 tem sido um ano 
de evocação modernista com 
actividades científicas, culturais 
e artísticas variadas, cruzadas 
entre Portugal e o Brasil. A fe-
char o ano, a 16 de Dezembro, a 
Casa Fernando Pessoa promo-
ve o colóquio de encerramento 
pois, como escreveu Pessoa no 
terceiro número da Sudoeste, em 
1935, “Orpheu acabou. Orpheu 
continua”.  Em Orpheu, e agora? 
far-se-á um balanço do ano e do 
legado da  Orpheu  no contexto 
das artes luso-brasileiras. 

A exposição itinerante “Nós, os de 

Orpheu” está pensada para fazer 

viajar a palavra de Fernando 

Pessoa e dos seus cúmplices,  

tal como a visita ao seu quarto 

em Campo de Ourique garante 

um mergulho astral

FOTOS: PAULO C. SANTOS
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A marcha solitária 
de um anarquista

“A fotografia constrói-se 
no momento do olhar”

João Tabarra artista plástico e tudo

José Soudo mestre fotógrafo

Diz ter “esta Lisboa destruída no sangue”, trabalha 
“todos os dias em busca do impossível” e acredita 
que no silêncio “está quase tudo a acontecer”

Amante do estudo e da fotografia há 40 anos, sonha regressar a 
Petra, porque a viagem lhe faz falta para continuar a ser feliz

É na sua casa-estúdio que 
o artista plástico e cineasta 
João Tabarra prepara os seus 
dois próximos guiões e a sua 
exposição Biotope, a apresentar 
a 20 de Novembro no Colégio 
das Artes na Universidade de 
Coimbra. 
No seu trabalho La Marche 
Solitaire caminha num 
terreno baldio segurando 
uma bandeira branca onde 
se lê “Plus jamais la fin du 
monde”. Trata-se de um novo 
mundo ou de uma resistência?
Sempre me senti dentro de 
uma resistência desde miúdo… 
mas saudável, que investiga e 
critica os moralismos impostos, 
políticos, religiosos, xenófobos... 
A peça é uma manifestação 
solitária e ao levar uma bandeira 
crio um paradoxo… a filosofia 
do absurdo de Camus. “Plus 
jamais la fin du monde”(“O 
fim do mundo nunca mais”) 
parece complexo, mas é um 
jogo de palavras que transmite a 
procura do nosso próprio lugar 
no planeta, é uma reivindicação 
dessa existência, da nossa 
animalidade enquanto espécie. 
A peça The Moonwatchers 
Defeat pisca o olho a “2001 

Frequentou o Instituto Superior 
Técnico, foi meteorologista 
aeronaútico, trabalhou num 
estaleiro de construção 
civil e em equipamentos de 
alta-fidelidade. Pelo meio, o 
fascínio pelo lado laboratorial 
da fotografia e pelas coleções 
foi invadindo a sua vida. 
Frequentou o Centro de Arte & 
Comunicação Visual (AR.CO) 
e, desde então, mergulhou no 
universo do ensino, também 
no Centro Protocolar de 
Formação Profissional para 
Jornalistas (Cenjor) e no 
Instituto Politécnico de Tomar. 
Fotógrafo, formador, professor, 
mestre em Fotografia Aplicada, 
aos 65 anos, José Soudo quer 
continuar a aventura de olhos 
bem abertos.
Como se destacou a fotografia 
na sua vida no meio de tantas 
outras experiências?
Na meteorologia aeronáutica 
da Força Aérea contactei muito 
com a fotografia aérea e atraiu-
me a sua aplicação às coisas 
científicas, aquela fotografia 
militar que se servia dos aviões 
para cartografar o território e 
foi lá que descobri essa visão 
do terreno tridimensional. 
Desde então andei sempre por 
esse lado dito laboratorial e de 
carater científico da imagem. 
Aos nove anos, lembro-me de 
uma voigtlander muito básica 
lá em casa, mas que tinha um 
design incrível. Mais tarde, vou 
viajar com ela e começam aí 
umas fotografias péssimas, mas 
que tinham patine.
Mas depois fez uma formação 

Odisseia no Espaço” do Kubrik, 
no momento do lançamento 
do osso que, suspenso, se 
desintegra…
Nesta cena do Kubrik o osso ao 
ser atirado é usado para fazer 
uma passagem histórica para 
um futuro pacífico, em que o 
homem conseguiu chegar a 
algo de inteligência, de paz, 
de interação, de descoberta, 
em termos históricos. No meu 
trabalho, há uma interrupção 
deste processo histórico, ele 
volta ao presente carregado de 
desintegração porque ainda 
continuamos a estar muito 
longe desse futuro pacífico… 
repetimos sempre o massacre 
sem inteligência, ética, vontade, 
generosidade. 
Abandonou o semanário 
O Independente onde foi 
fotógrafo para se tornar 
artista a tempo inteiro. ..
Eu não deixei de ser repórter 
fotográfico para ser artista, 
eu era um artista que vivia às 
custas do fotojornalismo. Mas 
o trabalho em O Independente 
moldou-me como humano, 
porque estive em directo em 
situações de guerra, de fome… o 
sofrimento real era o dos outros, 
eu era o repórter que tem um 
limite de sofrimento, porque 
depois vai para casa e eles não. 

em fotografia?
Quando entrei no AR.CO era 
um autodidata da imagem, 
o que não era comum e que 
me transformou rapidamente 
num aluno que apoiava 
os monitores. Sempre tive 
muito gosto em ensinar, 
explicar, passar informação 
clara e quando transito para 
o AR.CO foi fluído e com 
uma dedicação a 500% ao 
AR.CO… trabalhava lá aos 
sábados e domingos… para 
toda a gente… da joalharia, 
da pintura, da escultura, para 
todos… e aquilo deu-me uma 
experiencia brutal. A fotografia 
não é uma coisa que se “tira” 
é uma coisa que se constrói… 
com rigor, com ciência, com 
conhecimento… e isto é uma 
filosofia de vida!
Para quem começou na 
fotografia analógica, como vê 
a era digital?
De uma forma muito sui 
generis, não a vejo nem como 
analógica nem como digital, 
vejo-a como fotografia. O 
suporte é uma questão de 
necessidade e de estratégia, 
ou seja, a fotografia constrói-
se no momento do olhar e ou 
usamos película e temos de 
a descarregar na química ou 
captamos no eletrónico e temos 
de descarregar essa informação 
no computador.
Dá aulas de fotografia 
no AR.CO,  no Cenjor, no 
Politécnico de Tomar…
Três filosofias distintas… no 
AR.CO sou professor residente 
e será lá que termino a minha 
vida profissional na área do 
ensino, afinal, é lá que ajudo 
pessoas a crescer num percurso 

Entrevista
Mariana Madeira

Entrevista
Rita Morgadinho

formativo, mas de carater 
muito autoral. Em Tomar é o 
ensino superior com as suas 
características académicas. O 
Cenjor é totalmente diferente 
do ensino superior ou do ensino 
artístico-plástico, porque 
ensinamos a saber-fazer e 
a saber-ser num registo de 
informação. 
Foi cofundador da galeria e 
do projeto Ether – vale tudo 
menos tirar olhos…
Foi um grupo de trabalho 
constituído também 
pelo António Sena, culto, 
conhecedor, que não discutia 
equipamentos, discutia 
fotografias e aquela associação 
cultural, que era tão utópica, 
foi marcante para uma geração 
de fotógrafos. A Ether foi uma 
mudança de paradigma, ao 
deixar de se ver a fotografia 
apenas pelo lado tecnicista, um 
espaço de tertúlia que acabou 
por morrer pouco tempo 
depois, mas ainda hoje perdura 
como conceito. 
Esteve ligado também à 
recuperação da Casa-estúdio 
Carlos Relvas…
Os fotógrafos Luís Pavão, o 
Carlos Gil e eu, alguns alunos 
do AR.CO e formandos do 
Cenjor fizemos um manifesto, 
um abaixo-assinado, para 
denunciar a profundíssima 
degradação da casa do Relvas e 
graças à ajuda da Teresa Siza e 
do irmão, Siza Vieira, é feito um 
relatório exaustivo sugerindo 
a recuperação da casa-estúdio 
ao IPAR. E lá nos ouviram, 
sendo nomeado Vítor Mestre, 
um especialista, para essa 
recuperação patrimonial. Fiquei 
feliz.

“Foi difícil lidar com a verdade 

de um artista que tinha de 

portar-se como um repórter. 

E um artista em frente a uma 

pessoa a morrer de fome numa 

guerra não serve para nada”

RITA MORGADINHO

MARIANA MADEIRA
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Uma escola onde se respira a modalidade, da aprendizagem à cultura da segurança  
e do meio ambiente. Afinal, o surf pode ser para todas as idades e para todas as necessidades, 
sejam elas para reforçar laços empresariais ou para turistas de vários cantos do mundo

Ondas nativas
 Surf Lisbon – House & School 

Em Portugal, com uma costa vas-
tíssima, as escolas de surf foram 
aparecendo ao longo dos anos 
90. Nuno Sequeira, e mais três 
colegas, os primeiros do mundo 
a especializarem-se em surf num 
curso de Educação Física e Ciên-
cias do Desporto, instrutor de 
surf desde 2001 em escolas nacio-
nais, sentiu que poderia dar o seu 
cunho pessoal e desenvolver o seu 
próprio projeto. Surge então, em 
2008, a sua “menina”, a Puro Surf, 
que seis anos depois foi adaptada 
às exigências de mercado tendo 
sido feitas alterações de marca 
e imagem para o nascimento da 
nova Surf Lisbon – House & School. 

Hoje, a sua escola quer ser 
“uma casa aberta a todos”, já que 
defende que “o surf é para todas 
as idades” e por isso a escola tem 
três níveis técnicos que incluem 
a iniciação, o aperfeiçoamento e 
a competição. Com uma licen-
ciatura em Treino Desportivo, 
uma pós- graduação em surf e 
formação como treinador da Fe-
deração Portuguesa de Futebol, 
Nuno começou a divertir-se nas 
ondas quando o seu avô numas 
férias de Verão lhe ofereceu uma 
prancha de bodyboard. Aos 16 
anos, um amigo regressa a Por-
tugal com uma prancha de surf e 
desde então nunca mais largou a 
modalidade que imprimiu uma 
marca de água à sua vida.

As aulas de iniciação estão 
abertas a alunos dos oito aos oi-
tenta, com ou sem qualquer ex-
periência ou contato com o surf, 
numa aposta bem visível quer 
da escola, quer dos treinadores 
às necessidades de cada aluno, 
para que as aulas decorram de 
modo eficaz, pedagógico e em 
segurança. Com crianças a partir 
dos quatro anos nem podia ser de 
outra forma e neste nível o princi-
pal objetivo é o desenvolvimento 
multilateral que passa essencial-
mente pela adaptação da criança 
ao meio aquático. Onde cada alu-
no sai da água cansado, mas com 
um sorriso na cara.

Para aqueles que já têm alguma 
experiencia ou contato com o surf 
existem as aulas de aperfeiçoa-
mento. O treinador faz uma ava-
liação prévia e o aluno é integrado 
num grupo homogéneo, facilitan-
do assim a sua evolução. Neste 
nível, o aluno pode ainda incluir 
uma componente física, com trei-
no em ginásio ou piscina. “Temos 
alunos portugueses que estão 
connosco quase desde o início o 
que nos deixa muito satisfeitos.”

Rita Morgadinho Destinado a alunos com um 
nível técnico mais exigente, o 
treino de competição oferece um 
planeamento com base no calen-
dário competitivo e nos objetivos 
estipulados em conjunto com 
o treinador. O recurso a ginásio 
ou piscina, a análise de vídeos, o 
acompanhamento a campeona-
tos e a realização de estágios es-
tão presentes neste nível de forma 
a uma melhor evolução com vista 
à participação em torneios.

Afinal, tudo surgiu na Poliné-
sia há mais de mil anos por uma 
necessidade dos nativos destas 
ilhas. Sendo o seu sustento a pes-
ca viram-se obrigados a desen-
volver embarcações especiais, 
de forma a voltarem à terra firme 
rapidamente. Quase nus, com a 
barriga e peito colados nas tábuas 
de madeira….surfavam!  Desde 
então o surf tem feito o seu ca-

minho, tendo sido a primeira 
prancha de fibra criada em 1949. 
Poucos anos depois, as pranchas 
são comercializadas e na década 
de 60 o surf tornou-se competitivo 
e comercial.

Já o Hoe He’e nalu ou stand up 
paddle surfing (SUP), apesar de 
ter também uma história secular 

tornou-se mais popular nos anos 
40 por uma necessidade dos pro-
fessores de surf em controlar os 
seus alunos, visto estarem numa 
posição bípede na prancha.

Na Surf Lisbon – House & School 
são disponibilizadas pranchas 
com muita estabilidade e flutua-
ção tornando assim a aprendiza-
gem do SUP fácil, rápida, segura 
e acima de tudo divertida para 
todos os entusiastas de despor-
tos náuticos. Em paralelo, a es-
cola organiza atividades de team 
building e formação outdoor, em 
pacotes de dias ou fins-de-sema-
na de atividades ligadas ao surf e 
outros desportos de prancha, cujo 
principal cliente são empresas 
das mais variadas áreas que pro-
curam reforçar laços entre os seus 
colaboradores.

“Com base no divertimento e 
na motivação, o surf pode ajudar 
os profissionais de cada empre-
sa a interiorizar valores-chave 
fundamentais para um melhor 
desempenho nas suas atividades 
diárias, estabelecendo relações 
entre eles e juntos aprenderem 
algo novo estando todos no mes-
mo local”, refere Nuno Sequeira. 
A proposta da escola é que os 
participantes procurem interagir 
num contexto único e não habi-
tual, vendo-se a si próprios e aos 
seus colegas a aprender e a evo-
luir num desporto. Assim, “vão 
aprender e relembrar o que é ser 
dirigido por outros e podem re-
descobrir a importância de ser 
pacientes quando se explicam 
determinados conceitos a outros, 
bem como reaprenderem a con-
fiar nos seus instrutores/lideres”, 
esclarece o treinador.

Com a evolução das necessi-
dades, Nuno Sequeira aposta na 
Surf House & School, desde 2014, 
numa base de alojamento, em 
quartos privados ou partilhados, 
e escola de surf como resposta à 
grande procura por parte dos tu-
ristas para conjugar num só local 
a sua pernoita e as aulas de surf, 
com todo o equipamento e segu-
ros necessários, conceito então 
ainda exploratório em Lisboa.  “A 
maioria do público que adere a 
este conceito são europeus sen-
do que os alemães e os ingleses 
são as nacionalidades dominan-
tes. Aos poucos começam a vir 
norte-americanos, canadianos e 
até asiáticos… já tivemos clientes 
de países tão díspares como Sin-
gapura, Coreia, Arábia Saudita, 
Hong Kong, Rússia… é incrível 
ver quão global o surf se tornou”, 
sublinha com um sorriso bem 
aberto.

Tudo surgiu 
na Polinésia, 
há mais de mil 
anos, por uma 
necessidade 
dos nativos. 
Sendo o seu 
sustento a 
pesca viram-
-se obrigados 
a desenvolver 
embarcações 
especiais, 
de forma a 
voltarem à 
terra firme 
rapidamente. 
Quase nus, 
com a barriga 
e peito colados 
nas tábuas de 
madeira….
surfavam!

FOTOS: RITA MORGADINHO
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“Angola deu-me  
o jornalismo!”

António Ribeiro Cristóvão Jornalista

Comentador desportivo na SIC e na rádio Renascença, António 
Ribeiro Cristóvão ganhou a maioridade em terras angolanas e as 
âncoras para uma carreira de mérito no jornalismo desportivo

Parte para  Angola, em 1956, 
com “uma grande esperança 
num sonho de vida irrealizável 
por cá” e regressa 20 anos 
depois com “um desencanto 
por ter sido escorraçado e 
obrigado a refazer a vida aos 
36 anos”. Garante que foram 
“anos bem cumpridos”, um 
tempo decisivo na sua vida 
como “homem, marido, pai 
e profissional”. Lá tornou-se 
chefe do departamento de 
relações públicas na empresa 
CUCA e apaixonou-se pela 
Rádio. Memórias de dias felizes 
com lágrimas, quarenta anos 
depois.  
Quando regressa a Portugal, 
renasce na Rádio?
Andei quatro meses à procura 
de emprego na televisão, rádios 
e jornais. Tinha três filhos e a 
minha mulher e apenas a ajuda 
financeira da minha irmã. À 
Radio Renascença fui com uma 
maior insistência porque senti 
desde cedo que era a única 
porta que se poderia abrir. Só 
que abriram-me uma porta e 
eu consegui escancará-la de 
tal maneira que ainda hoje 
mantenho a minha ligação à 
Renascença passados quarenta 
anos.
Sete anos depois, acompanha 
a visita do papa a Lisboa e o 
mundial em Espanha…  
O papa João Paulo II foi uma 
das figuras mais humanas 
com que me cruzei na vida… 
Foi um ano muito rico esse 
1982, em que iniciei também 

a minha colaboração na RTP, 
com uma grande aceitação 
do público, principalmente o 
Domingo Desportivo. Quanto 
ao campeonato do mundo, esse 
foi de longe o melhor que assisti 
até hoje, em que estiveram 
presentes as melhores selecções 
do mundo, e em que tive o 
privilégio de estar com toda essa 
gente que conhecia pelo nome 
desde o Artur Agostinho ao 
Alves do Santos. Nunca pensei 
que isso um dia seria possível 
apesar de eu ser perseverante no 
trabalho e minha família bem 
o sabe, mas nunca pensei ser 
premiado assim e estou muito 
grato.   
Se o jornalismo desportivo era 
sua vida, porquê a politica?
Nunca imaginei, mas aconteceu 
de uma forma muito simples: 
um dia recebi uma chamada 
do presidente da Câmara 
de Proença-a-Nova para me 
convidar a ser presidente da 
Assembleia Municipal nas 
eleições autárquicas. Aceitei e 
quando estava na Assembleia 
Municipal recebi um convite 
para integrar as listas das 
eleições para a Assembleia 
da República e deixei-me ir, 
com alguma relutância, num 
lugar ilegível. Perante todas as 
desistências, a Assembleia da 
República estava ali… assim 
passei sete anos, mas nunca 
desligado do jornalismo. O 
segredo é procurar fazer sempre 
tudo muito a sério e ser rigoroso. 
O futebol também está  
sem consenso. Como vê 
esta guerra entre Sporting e 
Benfica?

Entrevista
Ana Freitas

Foi um caminho que o 
presidente do Sporting escolheu 
e que não está a ser fácil, porque 
pode não ser acompanhado 
por vitórias desportivas e, 
sendo assim, desmorona-se 
tudo, mas escolheu esse risco. 
Veremos se partir de agora 
os estádios vão encher, pois 
as pessoas estão cansadas de 
riscos evitáveis. Esta linguagem 
que estamos a ouvir todos os 
dias não concorre nada para 
o prestígio das instituições. 
Antes vivia-se mais a satisfação 
de chegar à vitória, hoje o 
vencer é uma necessidade. 
Infelizmente, o futebol foi 
invadido por algumas pessoas 
que têm objectivos de ordem 
pessoal e que acabam por 
prejudicar os seus clubes, os 
jogadores e as boas práticas. 
As pessoas em Portugal têm 
uma cultura futebolística muito 
direcionada… Futebol Clube 
do  Porto, Sporting e Benfica, e 
portanto o resto é alimentado 
por facções regionais.
É um sportinguista 
assumido… sente-se 
condicionado no jornalismo 
desportivo?
A minha experiência ao longo 
destes anos dá-me também 
um perfil, a minha ética, sem 
me render a ninguém. Tenho 
as minhas ideias que expresso 
livremente e nunca coloquei 
à frente das minhas opiniões, 
nenhum emblema, nem 
nenhuma côr. E se um dia jurei 
a mim mesmo ser jornalista de 
corpo inteiro, não é agora com 
esta idade que vou deixar de 
o ser.

ANA FREITAS 

A escola de futebol de Mário Wilson e o grupo 
desportivo Malveira da Serra uniram-se para 
alimentar o sonho do relvado aos mais pequenos 

Quando o  
futebol ainda  
não é grande…

Futebol juvenil

Um campo construído no meio 
da aldeia. Uma aldeia com um 
olhar empobrecido. Um campo 
que é invisível por muitos que 
passam por ele. É nesse relvado 
que os infantis e juvenis da escola 
de futebol Mr. Wilson treinam 
e jogam com muito amor à 
camisola. Entram para o relvado 
entre empurrões e brincadeiras 
na inocência dos onze anos. São 
18h15m, faltam quinze minutos 
para o início do treino dos infantis. 
A concentração ainda tem falhas, 
mas a alegria não esmorece 
durante a hora do treino.

 Às 19h30m, o treinador 
substitui os pequenos pelos 
grandes. Aí o relvado da Malveira 
da Serra ganha um espírito mais 
maduro e a consciência do que é 
uma derrota já pesa nas pernas. 
A competitividade já fala mais 
alto que o treinador.  Ambos 
os escalões admiram Cristiano 
Ronaldo, mas a sua realidade é 
diferente. “É difícil estarmos aqui 
e sabermos que ninguém nos vê”, 
desabafa João, de 16 anos. Vestidos 
a rigor lutam pelo 1º lugar na 2ª 
divisão distrital, composta por 12 
equipas. 

Um objetivo que tem sido 
difícil de cumprir. “Estamos 
em 9º lugar, até agora só temos 
derrotas. Não é pela falta de 
trabalho. A equipa é empenhada 
e focada mas, de facto, tem sido 
uma má fase desportiva”, refere o 
treinador, embora não duvide das 
capacidades dos seus guerreiros à 
beira de mais um campeonato. Ex-
jogador do Benfica e filho do velho 
capitão da equipa das águias, 
Wilson sabe bem transmitir aos 
atletas tudo o que aprendeu, já 
que “é importante evitar erros e 
não desistir dos sonhos”.

E como maioria dos jovens 
têm as ambições futebolísticas 
acumuladas nas chuteiras, 

Reportagem
Ana Freitas

Mário Wilson e o pai fundaram 
há 18 anos a escola de futebol 
juvenil. Na altura dispunha de 
quatro colaboradores, duas 
carrinhas de transporte e um kit 
de equipamentos, que ficavam 
“muito suados” no campo sintético 
da escola secundária Luís Freitas 
Branco. “Na altura um campo 
sintético custava cem mil euros e, 
então, fizemos uma parceria com a 
escola secundária para podermos 
usufruir do campo de futebol.”

O negócio conhecia a fase de 
sucesso. Cento e cinquenta atletas 
treinavam com o símbolo da escola 
ao peito. Mário Wilson sentia-se 
realizado e conhecia, melhor que 
ninguém, cada jovem jogador que 
treinava. “Tínhamos três tipos 
de atletas: os que precisavam 
de aprender a ter espírito de 
grupo e disciplina, os que eram 
hiperactivos e procuravam gastar 
toda a energia e, por fim, aqueles 
que realmente sonhavam ser como 
o Ronaldo e o Messi.”

Apesar de não jogarem no 
mesmo campeonato que os ídolos, 
a garra de vencer os torneios de 
escolinhas era tão grande que, 
por momentos, se imaginavam 
nos grandes palcos do futebol 
mundial.

Se há fases de sonho, também 
há fases de quedas. E a escola 
Mr. Wilson não é excepção. 
“Há 10 anos atrás, os clubes 
grandes começaram a formar 
as próprias academias e nossa 
escola começou a perder espaço 
no mercado. O número de 
atletas foi reduzido para 80.” 
Determinado em dar um chuto 
na crise, o treinador não aceitou o 
franchising de um clube grande. 
Mas os remates há baliza nem 
sempre são sinonimo de golo. “É 
difícil combater com os grandes, 
mas felizmente ainda nos 
mantemos de pé. Temos 50 alunos 
e por eles dou tudo. Sabem que 
além de um treinador, têm um 
amigo”.

DR
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S. Martinho, lume, castanhas e vinho

Vai sendo cada vez mais celebra-
da por cá a noite de Halloween 
(que deriva da aglutinação das 
palavras all hallows eve, a noi-
te de todos os santos), também 
conhecida como noite das bru-
xas, mas as raízes da festa norte-
-americana assentam em cos-
tumes dos colonos irlandeses 
pioneiros. Graças à estratégia da 
religião cristã de integrar a sua 
mensagem nos cultos das cultu-
ras que ia convertendo, a memó-
ria de rituais pagãos atravessa as 
datas consagradas, neste caso, 
herdeiras das tradições celtas, 
com mais de 2000 anos, em que 
se celebrava o Samhain ou fim 
do Verão. 

Os festejos duravam cerca de 
três dias e iam do pôr do sol do 
dia 31 de Outubro até ao pôr do 
Sol de 2 de Novembro e para os 

Os santos, os mortos, 
as bruxas e os pedintes

Cristina Câmara  
e Joana Fialho

A noite de todos os santos e o dia de finados podem ser uma 
memória celta. A caminho do Inverno, celebravam-se as colheitas 
enquanto os espíritos andavam à solta em busca da luz

celtas esta data marcava o iní-
cio do novo ano. Assim como o 
dia começa com o cair da noite, 
também o ano arranca com o 
final das colheitas que dá lugar 
aos dias frios e noites escuras do 
Inverno que se aproxima. Os fes-
tejos incluíam jogos, máscaras 
feitas de ossos, fogueiras e ofe-
rendas alimentares aos mortos. 

Hoje, as crianças dos EUA 
mascaram-se para ir de porta 
em porta, recolher doces com a 
promessa de “doce ou travessu-
ra”, enquanto por cá se pede “pão 
por Deus”. À coincidência da al-
tura do ano em que se celebram 
os antepassados (a noite de to-
dos os Santos e o dia de finados) 
com a época agrícola das colhei-
tas, somam-se os magustos de 
São Martinho (11 de Novembro) 
em jeito de despedida do Verão. 

Afinal, os mercados estão 
inundados pelas cores do Outo-
no das uvas, dióspiros e romãs, 

avelãs e amêndoas, castanhas e 
abóboras, beterrabas, cenouras 
e beringelas, além das perenes 
frutas e legumes do consumo 
global. Assim, com as colheitas 
e vindimas acabadas prova-se o 
vinho novo, acendem-se foguei-
ras e às castanhas assadas junta-
-se ainda a água-pé e a jeropiga, 
tudo associado à desejada me-
lhoria do tempo tal como reza a 
lenda do santo que partilhou a 
sua capa com um mendigo, num 
dia chuvoso e gelado de Inverno, 
e logo recebeu a bênção do Sol. 
E, também por isso, São Marti-
nho tornou-se o padroeiro dos 
alfaiates, pedintes, restaurado-
res, produtores de vinho e alcoó-
licos reformados. Quanto às in-
sanas bruxas talvez permitam a 
ponte para a magia dos segredos 
da natureza, numa promessa de 
alquimia em panelas fumegan-
tes e nocturnos voos de vassoura 
por céus estrelados.

Sem molhinhos não há casamentos

Pode parecer uma opção 
estranha para um pequeno 
almoço, mas em Arrouquelas 
é assim há gerações. Na 
pequena freguesia de Rio 
Maior, no Ribatejo, festa que 
é festa não dispensa esta 
iguaria… de tripas de carneiro 
enroladas e atadas com cordel, 
bem cozidas com cebola 
e perfumadas com umas 
folhinhas de hortelã, simples 
sem acompanhamento.

É nos casamentos que em 
casa dos pais dos noivos se 
servem os molhinhos logo, pela 
manhã, aos convidados. Um 
ritual respeitado pelas novas 
gerações, já que todas as 
ocasiões festivas pedem tripas, 
sejam os Santos de Verão ou 
as feiras gastronómicas de 
Rio Maior. A terrina chega à 
mesa e, a nadar no caldo, 
estão estes embrulhinhos. A 
camada exterior é composta 
pelo bucho (os estômagos) 
do carneiro, com uma textura 
reticular que lembra as folhas 
da couve lombarda, lá dentro 
os pedaços mais pequenos da 
tripa mais fina.

No restaurante MãeLuísa, a 
guardiã da tradição habituou-
se a lavar as tripas no rio com 

cascas de laranja, limão e sal 
por alturas da feira de Rio Maior. 
E o gosto da mesa contaminou 
o filho, chef Igor Martinho que 
abriu, em 2008, esta sala de 
cozinha gourmet, às sextas, 
sábados e domingos, já que 
a mãe Luísa serve refeições 
diárias aos seus fiéis.

Hoje podem comprar--
-se molhinhos de tripas já 
preparadas em grande 
parte dos talhos de Rio Maior, 
mas para Luísa as melhores, 
“com mais gordura e mais 
sabor”, são as que evitam a 
intervenção industrial. 

Pratos com o bucho de 
carneiro há vários desde os 
maranhos da Beira Baixa 
ao haggis típico da Escócia 
(estômago inteiro recheado 
com vísceras e papas de aveia 
bem condimentadas), além 
do “famoso” bucho de vaca à 
moda do Porto. Joana Fialho
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