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Maputo passou de “miniparaí-
so” a cidade fantasma. Portugal 
já revelou disponibilidade para 
cooperar, depois de terem sido 

sequestrados quatro cidadãos 
portugueses que já foram entre-
tanto libertados. Os raptos que 
têm ocorrido nos últimos tem-

pos estão a mudar as rotinas em 
Moçambique, e a gerar o medo, 
sobretudo na cidade de Maputo. 
O fenómeno dos raptos começou 

em 2011 com a comunidade in-
diana, alastrou-se depois para a 
alta burguesia moçambicana e 
também à comunidade portu-

guesa. Por todo o país prossegue 
a tensão entre a Renamo e as for-
ças militares do Governo.
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A proposta de lei do OE entregue dia 15 de Outubro no Parlamento pela ministra das Finanças, 
Maria Luís Albuquerque, veio sacudir o país. Foram anunciados cortes nas remunerações dos 
trabalhadores da Função Pública e nas pensões, bem como o aumento do horário de trabalho. 
Como resposta, assistiu-se a uma semana de greves no setor que paralisou grande parte do país

Greve da Função Pública 
paralisa parte do país

Contestação

DR

Mariana Abreu Garcia

A greve, que na sexta-feira levou 
ao encerramento de várias escolas 
do país e pôs hospitais a funcionar 
a meio gás, tendo afetado também 
a recolha do lixo ou os tribunais, 
foi convocada pela UGT e CGTP 
como forma de protesto contra as 
medidas de austeridade anuncia-
das. Segundo o principal sindicato 
da Função Pública, a Frente Co-
mum, a adesão na recolha de lixo 
e nos hospitais esteve entre os 70% 
e os 100%. O Governo não comen-
tou estes números. 

A Fenprof, sindicato dos pro-
fessores, falou no encerramento 
de 116 escolas no Norte e 157 na 
Grande Lisboa e prometeu novas 
ações, a serem planeadas ainda 
este mês, em reunião com o secre-
tariado nacional. Os sindicatos fa-
laram numa adesão entre os 50% e 
os 100% no ensino.

A greve foi convocada na se-
quência das medidas apresenta-
das pela ministra das Finanças, 
Maria Luís Albuquerque, que 
anunciou uma redução remu-

neratória progressiva entre 2,5% 
e 12% às remunerações mensais 
superiores a 600 euros de todos os 
trabalhadores da Administração 
Pública, bem como o pagamento 
em duodécimos do subsídio de 
Natal dos funcionários públicos, 
dos aposentados, dos reformados 
e dos pensionistas - que mantém 
a aplicação da Contribuição Extra-
ordinária de Solidariedade (CES) 
sobre as pensões. 

A vice-presidente do Sindicato 
dos Quadros Técnicos do Estado 
(STE), Maria Helena Rodrigues, 
considera que “este é o pior mo-
mento para a Função Pública des-
de Abril de 1974” e explicou que 
“o caminho que o Governo tem 
feito, no sentido de tirar a estes 
trabalhadores uma série de garan-
tias e de direitos, ao aplicar cortes 
nas remunerações, é mandá-los 
embora, mas a maior parte destes 
trabalhadores não quer”.

A meta do Governo é reduzir 
entre 5000 e 15 mil trabalhado-
res da Administração Pública. O 
objetivo está ainda longe de ser 
atingido: segundo números do 

jornal Público, aderiram ao pro-
grama de rescisões amigáveis no 
Estado cerca de 2000 trabalha-
dores. Os restantes mostram-se 
indignados com a crescente pre-
cariedade.

UGT e CGTP defendem que as 
medidas anunciadas contribuem 
para a degradação do setor. A 
Frente Comum, por outro lado, 
exige a revogação da “legislação 
de limitação dos direitos”, através 
da correção das recentes altera-
ções nos despedimentos e nos ho-
rários de trabalho e do aumento 
de salários e de pensões em 3,7% 
e do subsídio de refeição em 6,7%, 
“como forma de atenuar o drás-
tico rombo financeiro agravado 
pelo Governo PSD/CDS e as polí-
ticas de austeridade”.

O secretário-geral da UGT, Car-
los Silva, previa uma forte ade-
são dos trabalhadores à grave de 
sexta-feira, dizendo que os portu-
gueses sabem que têm que lutar. 
Arménio Carlos, secretário-geral 
da CGTP, estava igualmente oti-
mista, antecipando a paralisação 
da maioria dos serviços em Por-

tugal. O sindicalista vê a adesão à 
greve como sendo um reflexo da 
“defesa do interesse público e de 
uma prestação de serviço público, 
que neste momento está a ser pos-
ta em causa”.

A recolha de lixo e o setor da 
saúde terão sido os serviços mais 
afetados pela greve na Função 
Pública. Segundo o Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses e a Fe-
deração Nacional dos Sindicatos 
da Função Pública, a greve terá 
registado uma adesão de quase 
80%. 

O Sindicato de Trabalhadores 
da Administração Local (STAL) 
considerou “esmagadora” a ade-
são à greve. Garantiu que, em vá-
rios serviços, a adesão chegou aos 
100%, como na recolha do lixo, no 
transporte municipal, nas oficinas 
e nas escolas. “Na administração 
local saíram 23 mil trabalhadores 
no último ano e meio, dá uma 
ideia da dimensão da ofensiva do 
Governo”, disse José Correia, vice-
presidente do STAL em declara-
ções à Lusa.

Ana Avoila, da Frente Comum, 

viu nesta forte adesão dos traba-
lhadores à greve uma “resposta 
inequívoca de descontentamen-
to”. O secretário-geral da CGTP in-
sistiu que a única solução é a de-
missão do Executivo e a mudança 
de políticas.

Carlos Silva, sem querer citar 
números, decidiu ressalvar que 
mais importante do que as per-
centagens é “a noção de que há na 
sociedade portuguesa uma fortís-
sima sensibilidade para matérias 
que atacam todos, mas penalizam 
mais uns do que outros”.

As respostas da esquerda foram 
unânimes: António José Seguro 
(PS) manifestou “solidariedade” 
para com os grevistas, Jerónimo 
de Sousa (PCP) elogiou a “grande 
resposta” dos trabalhadores e João 
Semedo (BE) sublinhou que os 
“serviços públicos (são) do inte-
resse de todos”. 

Apesar da habitual guerra de 
números entre sindicatos e en-
tidades empregadoras e dos co-
mentários da oposição, não houve 
qualquer balanço da greve por 
parte do Governo.
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Cerca de mil trabalhadores desfilaram pelo Chiado

organizações de reformados. Foi 
a última ação de uma semana de 
greves de transportes e da fun-
ção pública contra as reduções 
salariais, a concessão das em-
presas públicas de transporte a 
privados e a redução das indem-
nizações compensatórias. 

O secretário-geral da CGTP, 
Arménio Carlos, esteve presente 
no protesto e disse aos jornalis-
tas que “os trabalhadores dos 
transportes não estão a lutar 
apenas pelos seus direitos, estão 
a lutar para evitar a privatização 
deste setor”. 

Também o deputado do PCP, 
Tiago Dias, esteve presente na 
manifestação e, em declarações 
à Lusa, criticou a “destruição” 
promovida pelo Governo do se-
tor dos transportes e dos direitos 

e parcial da Carris. Em relação 
aos Comboios de Portugal, José 
Manuel Oliveira, da Federação 
dos Sindicatos de Transporte e 
Comunicações (Fectrans) referiu 
à agência Lusa que, apesar de a 
greve não ter tido adesão total, a 
circulação sofreu impactos signifi-
cativos. Por exemplo, adiantou, na 
linha de Sintra a circulação esteve 
praticamente paralisada, tendo 
sido esta e a da Azambuja as mais 
afectadas, com 60 comboios su-
primidos.

Na CP Carga a adesão à greve 
rondou os 75 a 80%, segundo o 
responsável da Fectrans. A greve 
da Carris decorreu das 9h30 às 
15h30, período de realização do 
plenário marcado para debater 
formas de contestar a proposta de 
Orçamento do Estado (OE).

A Carris também registou for-
tes perturbações na sua atividade, 
segundo a Comissão de Trabalha-
dores. Esta greve teve uma adesão 
de “muito perto dos 95%”, tendo 
sido considerada das maiores 
greves dos últimos anos, segundo 
o secretário-geral da CGTP e tam-
bém funcionário da Carris, Armé-

Marta Machado

Sara Andrade

Manifestação dos sindicatos de transportes  
e comunicações contra o Orçamento do Estado

Comboios, autocarros 
e barcos parados  
em dia de protesto 
nos transportes

Protestos de trabalhadores

Paralisação

Uma manifestação convocada pelos sindicatos de transportes e comunicações juntou no passado sábado cerca de mil trabalhadores na 
Baixa de Lisboa, em protesto contra o OE contestaram as reduções salariais e a concessão de empresas públicas de transporte a privados

Várias empresas de transporte estiveram em greve na 
semana passada para protestar contra as propostas 
incluídas no OE 2014 e a concessão das empresas 
públicas de transportes a privados

A manifestação dos trabalha-
dores das empresas públicas 
de transportes começou pelas 
14h30 no Largo de Camões, em 
Lisboa, seguindo depois para o 
Ministério das Finanças. Cerca 
de mil trabalhadores desfilaram 
pelo Chiado a entoar palavras 
de ordem como “assim não vai 
dar, sempre os mesmos a pagar”, 
“este Governo hostil quer des-
truir Abril” ou “é dever do Parla-
mento rejeitar o Orçamento”.

O protesto foi convocado pela 
Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações 
(Fectrans), contando ainda com 
a colaboração dos sindicatos 
afetos à CGTP, independentes, 
comissões de trabalhadores e 

A semana foi marcada por diver-
sas paralisações nas empresas 
públicas de transportes. As greves 
começaram dia 3, com a Soflusa, 
responsável pelas ligações Lisboa/
Barreiro, com imobilização por 
três horas por turno durante os 
períodos das horas de ponta da 
manhã e da tarde, na sua habitual 
travessia do rio Tejo. Este período 
de paragens fez-se sentir até dia 9, 
sábado. 

Terça-feira contou com uma 
paralisação na Empresa de Ma-
nutenção de Material Ferroviário 
(EMEF) pelo horário da tarde, du-
rante o plenário de trabalhadores. 
E, no dia seguinte, foram os gru-
pos REFER e os Transportes Co-
lectivos do Barreiro a planearem 
greve. Segundo a agência Lusa, só 
foram realizados os serviços míni-
mos decretados e nesse dia circu-
laram apenas 28 comboios em vez 
dos 63 previstos. 

Quinta-feira foi o dia mais 
atribulado para os utilizadores 
de transportes públicos: greve 
dos comboios CP de 24 horas 

nio Carlos. No entanto, houve cir-
culação de todas as carreiras.

A Fectrans sublinhou o facto de 
ter sido possível unir no mesmo 
dia a paralisação de cinco empre-
sas, com a participação de bastan-
tes trabalhadores e os comboios, 
autocarros e barcos reduzidos a 
serviços mínimos. 

Os Serviços de Transportes Co-
letivos do Porto (STCP, autocar-

ros) efectuaram uma paralisação 
entre as 8h00 e as 16h00 de quin-
ta-feira. No dia seguinte, a circula-
ção de comboios e dos autocarros 
da Carris normalizou.

Em causa, e como mote para 
estas greves sucessivas dos traba-
lhadores do setor dos transportes 
e comunicações, está uma quin-
zena de luta contra a proposta 
de Orçamento do Estado (OE) de 

2014 que engloba cortes salariais 
que passarão a afetar os salários 
superiores a 600 euros. Está tam-
bém a ser contestada a concessão 
das empresas públicas de trans-
portes a privados e a redução das 
indemnizações compensatórias 
como suspensão dos comple-
mentos de reforma nas empresas 
que apresentam prejuízos durante 
três anos, entre outras medidas. 

Está também em causa a oposi-
ção às regras do novo regime jurí-
dico das empresas do Estado, que 
apresenta uma equiparação dos 
seus trabalhadores aos funcioná-
rios públicos no que diz respeito 
a questões de pagamento do sub-
sídio de refeição, ajudas de custo, 
trabalho suplementar e noturno.

As organizações sindicais do 
sector dos transportes reuniram-
se sexta-feira passada para deci-
dir novas formas de luta contra as 
medidas inscritas no Orçamento 
do Estado e lei das empresas pú-
blicas, que deverão entrar em vi-
gor dia 2 de Dezembro. 

Os trabalhadores do Metropo-
litano de Lisboa agendaram um 
segundo dia de greve parcial para 
21 de Novembro (quinta-feira) se-
gundo a Lusa, que se juntará à gre-
ve já marcada para 19 de Novem-
bro, com paralisações das 5h30 às 
9h30 para todos os trabalhadores 
e das 8h00 às 12h30 para os téc-
nicos superiores e trabalhadores 
administrativos.

A Fectrans tem também dois 
dias de greve parcial agendados 
para a semana de 18 a 22 de No-
vembro e dia 26 será a vez de uma 
nova paralisação dos STCP. 

Esta semana de luta “atingiu o 
objectivo de envolver, numa acção 
de protesto, os trabalhadores das 
empresas de transportes” disse à 
Lusa o coordenador da Fectrans, 
José Manuel Oliveira.

adquiridos pelos portugueses e 
defendeu que poderiam ser to-
madas outras opções de políti-
cas orçamentais.    

Os manifestantes levaram car-

tazes para expressar o sentimen-
to de “revolta e indignação” em 
relação às medidas de austerida-
de que estão a ser impostas aos 
portugueses.

Manuel Carreira, de 63 anos, é 
reformado do Metropolitano de 
Lisboa há seis anos e esteve pre-
sente na manifestação. “Fui para a 
reforma antecipadamente e cheio 
de promessas que me foram feitas 
pela empresa. Agora arrisco-me a 
ver cortado o suplemento de re-
forma”, adiantou ao DN. Aprovei-
tou ainda para dizer que se sente 
“indignado” com a diminuição do 
seu poder de compra. “A partir de 
agora não falho uma manifesta-
ção contra estas políticas.”

Já em frente ao Ministério 
das Finanças foi improvisado 
um palco no qual falaram vá-
rios membros das comissões de 
trabalhadores das empresas de 
transporte e sindicalistas, tendo 
o protesto terminado pouco de-
pois das 16h30.
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Mercado de trabalho tem vindo a perder empregos desde 2008, segundo o relatório da OIT

DR

As medidas 
propostas
• Reforçar o Rendimento 
Social de Inserção e atualizar 
o salário mínimo nacional.
• Negociação coletiva e 
diálogo social, através do 
“forte envolvimento dos 
parceiros sociais”.
• Apostar em “instituições de 
mercado de trabalho bem 
conseguidas”, apoiar os jovens 
e os agregados familiares 
sem emprego. Tudo isto 
disponibilizando mais recursos 
para as Políticas Ativas do 
Mercado de Trabalho.
• Prevenir o desemprego de 
longa duração e estimular 
transições mais rápidas para 
o emprego.
• Resolver as “fragilidades 
do sistema educativo”, 
estabelecendo “novas 
parcerias entre os 
estabelecimentos de ensino, 
as empresas, os representantes 
dos trabalhadores e os 
próprios jovens.”
• Facilitar a transição de 
pequenas para médias 
empresas, de modo a abrir 
novos mercados de exportação.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresentou um relatório sobre a “crise do 
emprego em Portugal” em que são dadas indicações para ajudar o país a sair da crise. Entre as 
várias propostas estão o aumento do salário mínimo e do rendimento social de inserção (RSI)

OIT defende aumento do 
salário mínimo e do RSI

Emprego

Marta Machado

A OIT estima que, com a aplica-
ção de medidas para a criação 
de emprego, será possível criar 
108 mil novos postos de traba-
lho até finais de 2015 e reduzir 
a taxa de desemprego em dois 
pontos percentuais. No rela-
tório agora apresentado a or-
ganização propõe que seja au-
mentado o salário mínimo e o 
rendimento social de inserção, 
nomeadamente para as famí-
lias com filhos, bem como uma 
atualização do Indexante de 
Apoios Sociais (IAS). E defende 
que seja lançado um programa 
de cerca de 1000 milhões de 
euros anuais para combater o 
desemprego jovem.

O relatório foi apresentado 
durante uma conferência em 
Lisboa, perante membros do 
Governo e da troika, e salienta 
que as medidas impostas pelo 
Governo, como os cortes sala-
riais e das pensões e a redução 
das prestações sociais com o 
objetivo de reduzir o défice, 
bem como o aumento de im-
postos, só têm agravado o de-
semprego e diminuído o rendi-
mento das famílias. 

Ao comentar o relatório apre-
sentado pela OIT, o ministro 

guração de um Centro de Ino-
vação Tecnológica em Tomar.

Mercado de trabalho 
“não registou melhoria”
Ao longo de 111 páginas, o rela-
tório da OIT descreve um mer-
cado de trabalho que tem vindo 
a perder empregos desde 2008 e 
que “não registou qualquer me-
lhoria desde o lançamento do 
programa de assistência finan-
ceira”. E adianta: “A tendência de 
desemprego crescente intensi-
ficou-se nos últimos dois anos.”

O diretor-geral da OIT, Guy Ry-
der, alerta Portugal para a degra-
dação do mercado de trabalho, 
bem como para as expetativas 
dos portugueses relativamente 
aos resultados dos seus sacrifí-
cios. “Desde que entrou em vigor 
o programa de assistência finan-
ceira, em 2011, o mercado de 
trabalho português entrou num 
processo de deterioração sem 
precedentes”, adiantou.

Raymond Torres, dirigente 
da OIT, disse em declarações à 
Lusa que a atual situação “tem 
consequências graves em ter-
mos de confiança nos sistemas 
políticos” e pode causar “um 
desinteresse crescente acerca 
do sistema eleitoral”, e deu como 
exemplo a emigração de muitos 

da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social, Pedro Mota 
Soares, referiu que o Governo 
“não tem margem” para aplicar 
as medidas propostas, e adian-
tou que tal só será possível 
quando Portugal sair do pro-
grama de ajustamento da troi-
ka, no próximo ano. 

“Quando acabar o programa 
de assistência, Portugal dei-
xa de ter um constrangimento 
que foi introduzido no memo-
rando original, assinado com 
o anterior Governo, que não 
permite o aumento do salário 
mínimo antes de essa maté-
ria ser discutida com a troika”, 
adiantou Pedro Mota Soares 
aos jornalistas.

Já o Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva, afirmou 
que “a competitividade em 
Portugal não se encontra nos 
salários baixos” e sublinhou a 
importância da inovação para 
o país poder competir no mun-
do globalizado.

“É por isso que insisto sem-
pre muito no conhecimento, 
na inovação, criatividade e em 
encontrar capacidades acres-
cidas para podermos concor-
rer no mundo que é, de facto, 
global”, adiantou Cavaco Silva 
à agência Lusa durante a inau-

Portugal sai 
do “clube da 
bancarrota”

Portugal saiu esta semana 
do "clube" das 10 economias 
com maior probabilidade 
de entrar em incumprimento 
num horizonte de cinco 
anos, segundo dados da 
agência de informação 
financeira S&P Capital IQ. A 
entrada neste “clube” deu-se 
a 22 de Abril de 2010, altura 
em que Portugal passou 
a ocupar a nona posição 
na lista dos países com 
maior probabilidade de 
incumprimento. É a segunda 
vez, desde Maio de 2011, 
que Portugal consegue sair 
deste “clube”. A primeira vez 
ocorreu em Maio do ano 
passado, mas duas semanas 
depois o país voltou a entrar 
nesta lista. 

jovens qualificados para outros 
países, em busca de emprego. 
Considerou ainda que, embora 
esta saída tenha consequências 
económicas para o país, a me-
lhor opção para os mais jovens 
é ir em busca de uma experiên-
cia profissional, uma vez que no 
país não encontram trabalho. 

“Portugal tinha investido na 
educação de jovens e, de algu-
ma forma, este investimento fica 
perdido”, disse Raymond Torres, 
defendendo que o relatório ago-
ra apresentado pode ajudar o 
país a sair da crise com uma sé-
rie de medidas extraordinárias, 
nomeadamente uma aposta nas 
exportações para fora da Europa 
e um melhor financiamento das 
pequenas e médias empresas.

Para os jovens, as recomen-
dações da OIT baseiam-se na 
aplicação de ações de formação 
e apoios sociais, isto enquanto o 
país não registar qualquer me-
lhorias no que se refere ao em-
prego.

Raymond Torres salientou 
ainda em declarações à Lusa 
que se a Europa tivesse tido à 
disposição instrumentos de coe-
são mais fortes na zona Euro e se 
houvesse uma verdadeira união 
bancária, “possivelmente a situ-
ação atual seria diferente.”
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Medidas de Nuno Crato voltam a causar polémica

Planos curriculares

O Ministério da Educação defen-
de que os novos programas de 
Português, Matemática, Física e 
Química A, pretendem “contri-
buir para a coerência do período 
escolar dos alunos” e “atualizar o 
currículo do ensino secundário”. 
Em Junho já tinha sido proposto 
um novo programa de Matemáti-
ca do ensino básico, que foi consi-
derado “um retrocesso” por parte 
dos professores da disciplina.

Desta vez os novos programas 
voltam a ser contestados pelos 
professores, sobretudo por não 
terem sido envolvidas as respe-
tivas associações. “Pedimos ao 
ministério que nos fosse dada a 
possibilidade de colaborar. Mas, 
lamentavelmente, mais uma vez, 
nem resposta tivemos”, adiantou 
ao Público Edviges Ferreira, diri-
gente da Associação de Professo-
res de Português.  

Também Lurdes Figueiral, da 
Associação dos Professores de 
Matemática, declarou à TSF que 
os professores foram apanhados 
de surpresa: “Nunca fomos con-
tatados, nunca fomos ouvidos e 
quando quisemos ser ouvidos foi 
recusado. Não houve sequer um 
aviso prévio do que ia acontecer”.

Para além dos novos programas 
de 10º, 11º e 12º ano de Português, 
Matemática, Física e Química A, 
também foram apresentadas as 
novas metas curriculares para as 

Professores criticam novos programas 
propostos pelo Ministério da Educação

Inês Sá

O Ministério da Educação e da Ciência (MEC) apresentou, a 4 de Novembro, as propostas para os novos 
programas de Português, Matemática e Física e Química A do ensino secundário. Os programas foram 
colocados em consulta pública e estão a causar duras críticas por parte das associações de professores

disciplinas de História, Geografia 
e Ciências Naturais do 9º ano. 

 As metas identificam os co-
nhecimentos a adquirir e as ca-
pacidades que se querem ver 
desenvolvidas em cada área dis-
ciplinar e ano de escolaridade. 
Segundo o Ministério, o objetivo 

é facilitar o planeamento das au-
las e permitir aos encarregados 
de educação acompanhar o pro-
gresso dos alunos de forma mais 
eficiente. 

As metas curriculares do 9º e 
10º ano de escolaridade entrarão 
em vigor no ano lectivo 2015-

2016 e as do 11º ano de escola-
ridade no ano letivo seguinte. 
O ministro da Educação, Nuno 
Crato, afirma que, até essa data, 
serão documentos de referência 
que poderão ser alterados no de-
correr da sua utilização. 

Os programas e as metas curri-

culares estarão disponíveis para 
consulta pública no site da Direc-
ção Geral da Educação (www.dge.
mec.pt) até dia 2 de Dezembro. 
Serão aceites contributos, críticas 
e sugestões por e-mail até esta 
data, após a qual poderão ser in-
tegrados no documento final. 

Esta ocorrência provocou, 
desde logo, uma reação do Go-
verno português. Em comuni-
cado, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros condenou os desa-
catos ocorridos e assegurou que 
vai ser reforçada “a proteção e 
segurança da missão diplomá-
tica angolana”.

O vice-primeiro-ministro 
Paulo Portas referiu-se a este 
incidente durante uma deslo-
cação a Macau e classificou a 
relação de Portugal com Angola 
como “insubstituível”. 

No dia seguinte, o embai-
xador de Angola em Portugal 
adiantou não querer relacionar 
os atos de vandalismo com as 

relações dos dois países, ale-
gando que “seria precipitado 
concluir que as razões do inci-
dente têm a ver com o estado 
menos bom das relações com 
Portugal”. O embaixador an-
golano prefere “pensar no ato 
como um incidente”.

Recorde-se que a tensão 
entre os dois países aumen-
tou quando José Eduardo dos 
Santos, Presidente de Angola, 
anunciou num discurso no Par-
lamento em Luanda o recuo  
na sua posição de formalizar 
uma parceria estratégica com 
Portugal. 

Entretanto, a Presidente da 
Assembleia da República, As-

sunção Esteves, deslocou-se 
a Luanda para uma visita de 
quatro dias no quadro da rea-
lização da IV Assembleia Par-
lamentar da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Questionada sobre se 
a visita traduz um sinal de nor-
malização nas relações luso-
angolanas, considerou que se 
trata “sobretudo de um sinal 
que queremos que esteja [nor-
malizada]”. 

Assunção Esteves afirmou 
também que “seria hipócri-
ta dizer que não há nenhuma  
intenção de reforçar a afirma-
ção de uma fraternidade in-
contornável que existe entre o  

povo português e o povo ango-
lano”.  

Cimeira bilateral  
em dúvida
A relação entre Portugal e Angola 
está a ser marcada por um impas-
se quanto à realização da cimeira 
bilateral prevista para Fevereiro. 
O ministro da Justiça angolano, 
Rui Mangueira, garantiu na se-
mana passada que o encontro 
“não se vai realizar”, mas adiantou 
que “não está em causa a coope-
ração bilateral”. O ministério por-
tuguês dos Negócios Estrangeiros 
referiu, no entanto, que Portugal 
“continua a trabalhar no sentido 
da preparação da cimeira”. 

Fábio Guerreiro

Embaixada de Angola em Lisboa foi vandalizada 
Autiridades reforçam segurança

Os vidros da fachada principal do edifício da embaixada angolana foram partidos, Portugal garantiu que a proteção  
e segurança da missão diplomática de Angola será reforçada

Eram cerca das 6h da manhã 
de 3 Novembro quando o edi-
fício da Embaixada de Angola 
em Lisboa, situado na Avenida 
da República, foi alvo de atos 
de vandalismo, por “elementos 
desconhecidos” que causaram 
vários danos materiais. Estevão 
Alberto, assessor de imprensa 
da embaixada de Angola em 
Portugal, disse em declarações 
à Lusa que do incidente resul-
tou a quebra de vidros da fa-
chada principal da embaixada, 
mas adiantou não saber “quem 
eram, nem quantos eram” os 
autores destes atos.

DR
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“Maputo está em estado de sítio, parece uma cidade-fantasma”

Maputo passou de “miniparaíso” e local “aprazível” a cidade fantasma. Portugal já revelou 
disponibilidade para cooperar, depois de terem sido sequestrados quatro cidadãos portugueses 
que já foram entretanto libertados

Onda de raptos gera  
o medo em Moçambique

Quatro portugueses sequestrados já foram libertados

Fábio Guerreiro

Os raptos que têm ocorrido nos 
últimos tempos estão a mudar as 
rotinas em Moçambique, e a ge-
rar o medo, sobretudo na cidade 
de Maputo. Antes era habitual ver 
em Moçambique as casas grade-
adas e com seguranças à porta. 
Agora, passou a ser também fre-
quente ver responsáveis de gran-
des empresas deslocarem-se com 
carros de seguranças à frente e 
atrás da sua viatura. Em Maputo 
“as pessoas saíam a pé de casa 
para as esplanadas que estavam 
sempre cheias”, contou um em-
presário português contatado 
pelo jornal Público. “Agora, só o 
dia dá uma aparência de normali-
dade”. À noite as ruas ficam deser-
tas. ”Os restaurantes estão vazios, 
ninguém sai de casa. Maputo está 
em estado de sítio, parece uma 
cidade-fantasma”. 

“As famílias fazem negociações 
diretas com os sequestradores”, 
confirmou ao Público Jeremias 
Langa, director do jornal O País, 
para explicar o porquê das infor-
mações serem, por vezes, escas-
sas. Muitas vezes, a informação 
sobre as pessoas libertadas não 
é logo anunciada oficialmente. 
No entanto, sexta-feira já havia a 
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de helicóptero para o Tribunal, 
na capital egípcia, depois de ter 
passado três meses detido em 
local desconhecido. 

Morsi não pôde falar com os 
seus advogados durante o tem-
po em que esteve em local des-
conhecido e estes receberam os 
documentos do tribunal apenas 
na noite anterior ao julgamento, 
apesar de já os terem pedido há 
cerca de 20 dias, adiantou a Al 
Jazeera. No exterior do tribunal, 
milhares de apoiantes da Irman-
dade Muçulmana gritavam “abai-
xo o regime militar” e pediam a 
absolvição de Mohamed Morsi. 
Já dentro da sala de audiências 
ouviu-se gritar “Execução!”. 

O julgamento estava inicial-
mente previsto para a prisão de 

Tora, mas vários protestos leva-
ram a que fosse transferido para 
um tribunal improvisado numa 
academia de polícia. Morsi con-
testou a legalidade do julga-
mento afirmando que continua 
a ser o Presidente do Egito. 

O Presidente do Concelho de 
Juízes viu-se obrigado a inter-
romper a sessão mais do que 
uma vez devido às intervenções 
de Morsi e acabou por adiar o 
julgamento para 8 de Janeiro 
para que tanto a defesa (que não 
representa oficialmente Morsi, 
uma vez que este recusou o seu 
direito a advogado) como a acu-
sação tenham tempo de anali-
sar o processo, adiantou a AFP. 

Durante a audiência não fo-
ram permitidas tirar fotografias 

ou fazer qualquer tipo de fil-
magens. Depois de ter visto o 
julgamento ser adiado, o presi-
dente destituído foi levado para 
a prisão de Burj al-Arab, em 
Alexandria, no Norte do país. 
Mohamed Morsi chegou e saiu 
do local com um forte reforço 
policial: ao todo foram 20 mil os 
polícias destacados para garan-
tir que nada acontecia ao réu. 
Os agentes de segurança lan-
çaram gás lacrimogéneo para 
dispersar os manifestantes e 
“expulsaram” os jornalistas que 
se encontravam no local.

Milhares de apoiantes do de-
tido manifestaram-se em várias 
cidades egípcias exigindo a sua 
libertação. Dirigentes da Irman-
dade Muçulmana já fizeram um 

apelo à revolta da população 
para que se manifestasse con-
tra aquilo que defendem ser um 
atentado aos direitos humanos. 
Nos últimos meses houve mi-
lhares de mortes, a maioria de-
las de apoiantes do regime, em 
confrontos. 

Mohamed Morsi e 14 outros 
dirigentes da Irmandade Mu-
çulmana (partido que em 2012 
venceu as eleições no Egito) 
estão a ser julgados por incita-
rem à violência e pela morte de 
manifestantes em Dezembro de 
2012 em frente ao palácio presi-
dencial e enfrentam uma pos-
sível pena de morte ou prisão 
perpétua uma vez que pelo me-
nos 7 pessoas morreram nesses 
confrontos. 

Jessica Mendes

Julgamento de Morsi adiado para Janeiro
Confrontos continuam no Egito

O presidente deposto do Egito foi detido por incitamento à violência mas viu o seu julgamento marcado para o próximo  
ano pois não parou de intervir durante este e o Juiz viu-se obrigado a tomar medidas

O julgamento do primeiro pre-
sidente eleito do Egito, deposto 
em Julho por um golpe militar, 
foi adiado para o dia 8 de Ja-
neiro, depois de este afirmar 
em tribunal: “Eu sou Mohamed 
Morsi, o Presidente da Repúbli-
ca. Este tribunal é ilegal”.

Detido desde 3 de Julho, Mo-
hamed Morsi começou a ser 
julgado a 4 de Novembro e apa-
receu em tribunal não com o 
tradicional traje branco de pri-
sioneiro mas sim com um fato 
azul-escuro. O presidente de-
posto, que está a ser acusado de 
incitamento à violência e pela 
morte de manifestantes durante 
os protestos de 2012, foi levado 

confirmação de que a criança por-
tuguesa de três anos raptada dois 
dias atrás, na Matola, arredores 
de Maputo, tinha sido libertada 
quinta-feira. O rapaz de 17 anos 
raptado há duas semanas na capi-
tal moçambicana foi libertado no 
mesmo dia. Também uma mulher 
portuguesa que estava sequestra-
da foi libertada sexta-feira durante 
a noite e um homem sábado pela 
manhã, ambos na zona de Mapu-
to. O número de portugueses em 
Moçambique tem aumentado nos 
últimos anos. Atualmente estão 
registados entre 20 mil e 25 mil 
portugueses em terras moçambi-

canas. O número de novos regis-
tos em 2011 foi de 1357, em 2012 
subiu para 1716 e este ano, até 
ao mês de Outubro, já ia em 1996 
registos. Agora a tendência é para 
enviar as crianças para Portugal. 
“Dezenas de crianças de portu-
gueses já saíram de Moçambique”, 
disse o secretário de Estado das 
Comunidades José Cesário. 

As autoridades portuguesas já 
manifestaram, através do vice-
primeiro-ministro Paulo Portas, 
disponibilidade para prestar “au-
xílio de cooperação (…), desde 
que solicitado”.

À semelhança de Portas, tam-

bém o Presidente Cavaco Silva 
manifestou na semana passada a 
“abertura total” de Portugal para 
colaborar com as entidades mo-
çambicanas. O chefe de Estado 
veio lamentar os acontecimentos 
recentes em Moçambique, fazen-
do notar que o país “tem todo o 
interesse em solicitar a coopera-
ção internacional para enfrentar 
um problema que está a afetar a 
sua imagem no exterior”. 

No entanto, não existem ga-
rantias de um reforço de segu-
rança na capital moçambicana. 
Citado pelo jornal A Verdade, o 
porta-voz do Comando Geral da 
Polícia, Pedro Cossa, reconheceu 
que agentes da polícia colaboram 
com os sequestrados. O director 
do Jornal O País informou que 
dois dos quatro agentes da polícia 
acusados do rapto de um homem 
foram detidos. Jeremias Langa 
não nota nas ruas da capital um 
reforço visível do policiamento, 
mas reconhece que possam estar 
a ser tomadas algumas medidas 
que não sejam tão visíveis. 

Ainda assim, o Presidente mo-
çambicano, Armando Guebuza, 
garantiu ter “confiança na Guarda 
Presidencial e no comandante-
geral da Polícia. Dias antes, o 
Ministério do Interior demitira o 

diretor da Polícia de Investigação 
Criminal, num gesto interpreta-
do pela imprensa como resposta 
à fraca reação da polícia à onda 
de raptos. E, pela mesma altura, 
foram condenados três polícias 
que integravam uma rede de se-
questradores que chegavam a exi-
gir 165 mil dólares de resgate. Um 
dos condenados era membro da 
guarda do Presidente.

O fenómeno dos raptos come-
çou em 2011 com a comunidade 
indiana, alastrou-se depois para 
a alta burguesia moçambicana 
e também à comunidade portu-
guesa. No entanto, os sequestros 
têm aumentado nos últimos tem-
pos, passando a atingir sobretudo 
mulheres e crianças. 

Se, na capital, a situação é de 
insegurança, por todo o país pros-
segue a tensão entre a Renamo e 
as forças militares do Governo. 
Recorde-se que a instabilidade 
aumentou depois de as Forças 
Armadas de Moçambique terem 
atacado e ocupado a base da Re-
namo em Satungira (na Gorongo-
sa), para onde o líder do partido, 
Afonso Dhlakama, se retirara há 
dois anos, o que motivou as forças 
do principal partido da oposição a 
entrar em “guerra declarada” com 
forças militares de Guebuza. 
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Reforço militar 

Jornalistas 
franceses 
assassinados 
no Mali

A jornalista Ghislaine Dupont e 
o técnico de som Claude Verlon, 
da Radio France Internationale 
(RFI), foram raptados e mortos 
por um grupo armado, na zona 
de Kidal, no Mali, pouco tempo 
depois de entrevistarem um líder 
político local. A notícia foi revela-
da pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiro francês, que afirmou 
estar a trabalhar com as autori-
dades do Mali para perceber as 
circunstâncias da morte. Entre-
tanto, a França manifestou a sua 
intenção de aumentar a presença 
militar no Mali e o primeiro grupo 
de 150 soldados foi enviado para 
Kidal, para reforçar a segurança 
na zona, informou o chefe de di-
plomacia do país, Laurent Fabius. 

“Temos quase 3000 militares 
franceses [no Mali]. Vai, sem dú-
vida, ser preciso reforçar essa pre-
sença para fazer recuar o terroris-
mo”, disse a porta-voz do governo 
francês, Najat Vallaud Belkacem, 
em declarações ao canal de televi-
são francês Echos-TV. “Não é em 
tão poucos meses que uma situ-
ação tão intrincada, como é a do 
terrorismo no norte do Mali, pode 
ser resolvida”, adiantou.

O Presidente francês, François 
Hollande, esteve presente na che-
gada dos corpos dos dois jornalis-
tas ao aeroporto de Roissy e clas-
sificou o seu assassínio como um 
ato “desprezível”. Também o pre-
sidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, manifestou a sua 
opinião, mostrando-se indignado 
com o “assassínio bárbaro” dos 
dois jornalistas franceses. “Foi um 
assassínio bárbaro, recebemos a 
notícia com tristeza e indignação”, 
declarou à RFI. Barroso aprovei-
tou ainda para destacar a impor-
tância e o “grande esforço” da RFI 
para cobrir os acontecimentos 
nas zonas de conflito em África. 

Entretanto, o Conselho de Se-
gurança da ONU pediu ao Mali 
para investigar rapidamente a 
situação e levar os responsáveis 
à justiça. A Federação Internacio-
nal de Jornalistas (FIJ) apelou aos 
repórteres presentes no Mali para 
que tenham a máxima prudência, 
que dupliquem a vigilância e po-
nham em prática protocolos de 
segurança eficazes.

Marta Machado

Combate à pedofilia

A ideia partiu da organização 
não governamental (ONG) ho-
landesa Terre des Hommes, que 
decidiu criar uma criança virtual, 
com o objetivo de atrair predado-
res sexuais online. Sweetie teria 
10 anos e nacionalidade filipina, 
durante cerca de dois meses li-
gou-se a chats online expondo-se 
através de uma webcam. Mais de 
20 mil pessoas, originárias de 71 
países diferentes, entraram em 
contacto com a menina em bus-
ca de sexo online. Destes, foram 
identificados 1000 homens, que 
afirmaram estarem dispostos a 
pagar para que a criança aten-
desse aos seus pedidos sexuais 
diante da câmara. 

Dos homens identificados, 
254 são originários dos Estados 
Unidos da América, mas entre 
os países com maior número de 
predadores sexuais detetados 
estão também o Reino Unido, 
Canadá, Austrália, Alemanha, 
Turquia, Itália e Holanda. Foram 
ainda encontrados três portu-
gueses.

A Terre des Hommes adiantou 
ainda que, perante esta desco-
berta, entregou todos os dados 
à Interpol, esperando que esta 

Sweetie, a criança virtual 
que apanhou mais de mil 
predadores sexuais no mundo

Inês Santos

A ONG holandesa Terre des Hommes permitiu encontrar cerca de mil alegados 
pedófilos, três dos quais portugueses, ao criar uma criança virtual de nacionalidade 
filipina. Os homens abordavam a criança mostrando-se dispostos a pagar para a ver 
a praticar atos sexuais em frente à webcam

da chanceler alemã, Angela Merkel. 
Westerwelle confirmou que convo-
cou Simon McDonald e sublinhou 
em comunicado que “a interceção 
de comunicações feita a partir do 
interior de uma missão diplomáti-
ca viola o direito internacional”. O 
encontro decorreu no passado dia 
5 de Novembro, como confirmou 
um porta-voz da embaixada bri-
tânica em Berlim, mas não foram 
adiantados mais pormenores. Se 
as informações relativas às escu-
tas se confirmarem, isso poderá 
piorar a relação entre Reino Unido 
e Alemanha, depois de as escutas 
da NSA terem já causado alguma 
tensão entre Berlim e Washington. 

Em relação às escutas da NSA 
a vários Estados mundiais, sobre-
tudo a Angela Merkel, John Kerry, 
secretário de Estado norte-Ame-
ricano, disse não querer ver as 
relações entre os Estados Unidos 
e a Europa afetados por este caso. 
Kerry esteve na semana passada 
por breves momentos na Polónia, 
depois de uma visita ao Médio 
Oriente e Norte de África, e dis-
se estar empenhado na Parceria 
Transatlântica de Comércio e In-
vestimento (TTIP) que pretende 
fomentar medidas para facilitar o 
comércio entre a América e os Es-
tados europeus. As negociações 
para a TTIP poderão ser afectadas 

pelos casos de espionagem que 
têm sido divulgados pelo anti-
go funcionário da NSA, Edward 
Snowden, atualmente a viver na 
Rússia. 

O escândalo das escutas re-
bentou quando a revista alemã 
Der Spiegel revelou, no final de 
Outubro, que um dos números 
incluídos nas escutas da NSA era 
o de Angela Merkel, apesar de não 
haver certezas sobre se as suas 
chamadas foram gravadas ou ape-
nas monitorizadas. Isto aconteceu 
depois de Snowden revelar que 
os EUA tinham escutas em vários 
estados europeus e aos respetivos 
líderes.

Jessica Mendes

Reino Unido acusado de espiar Alemanha
Embaixador britânico chamado a explicar escutas

O embaixador britânico na Alemanha, Simon McDonald foi convidado pelo Governo para explicar as acusações 
de que terá espiado as comunicações dos alemães a partir do telhado da representação diplomática em Berlim

O convite ao embaixador britâni-
co Guido McDonald para “uma 
conversa” foi efetuado pelo Minis-
tro dos Negócios Estrangeiros ale-
mão, Guido Westerwelle, depois 
de o diário britânico The Indepen-
dent ter revelado que a agência 
de vigilância electrónica britânica 
detém uma série de postos de es-
cuta electrónicos na capital ale-
mã, próximo da chancelaria ou da 
sede do Parlamento. 

Esta revelação ocorre um mês 
depois de terem sido reveladas es-
cutas da agência de segurança nor-
te-americana (NSA) ao telemóvel 

prossiga a investigação. No en-
tanto, a organização interna-
cional de polícia criminal afir-
ma não ter recebido qualquer 
informação, apesar de já ter 
tido conhecimento desta ação 
através dos meios de comuni-
cação social. A Interpol adian-
tou ainda em comunicado que 
“as autoridades holandesas irão 
transmitir esses dados depois 
de os avaliarem” e que, apesar 
de reconhecer o papel crucial 
das ONG na luta pelos direi-
tos humanos, e neste caso das 
crianças, “qualquer investigação 
criminal deve ser conduzida ex-

clusivamente por investigadores 
especializados”.

Turismo sexual infantil
Esta operação procurou também 
alertar para os casos de turismo 
sexual infantil, em que homens de 
países desenvolvidos pagam para 
ver crianças de países em desen-
volvimento, como as Filipinas, em 
poses e atos sexuais. As vítimas 
geralmente sofrem de depressões, 
ansiedade e, não tendo qualquer 
noção de sexualidade ou do que é 
uma relação dita normal, consen-
tem em fazê-lo muitas vezes obri-
gadas pelos próprios pais. 

Este tipo de crimes é extrema-
mente difícil de provar, uma vez 
que as próprias vítimas não apre-
sentam queixa, por isso a única 
forma de apanhar os predadores 
sexuais é patrulhar os sites onde o 
crime é habitualmente praticado. 
No entanto, Hans Guyt, diretor de 
campanhas da Terra des Hom-
mes, defende que “ainda não é 
tarde de mais” e que este fenó-
meno “tem de ser combatido de 
imediato, sob pena de acontecer 
o mesmo que aconteceu com a 
pornografia infantil, que hoje é 
uma indústria multibilionária nas 
mãos de grupos criminosos”.

Sweetie, a criança virtual, teria 10 anos e nacionalidade filipina

Ghislaine Dupont e Claude Verlon

DR
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O laboratório Edol tem  
investido na exportação

Jakob Goldschmied, Nikki Suijkerbuijk e Alex Boiejen

Reportagem
Inês Sá

A ESN Lisboa é uma organização que ajuda os estudantes de Erasmus a integrarem-se na capital portuguesa. 
A Gazeta do Cenjor foi descobrir como surgiu a ESN e que actividades proporciona aos estudantes

Empresa farmacêutica

Laboratório 
Edol regista 
2,5% de 
crescimento

O laboratório Edol, uma empre-
sa farmacêutica destinada ao 
desenvolvimento, fabrico e co-
mercialização de medicamentos 
e dispositivos médicos, registou 
em 2012 um crescimento de 2,5%. 
Em funcionamento há mais de 60 
anos, a empresa investiu nos últi-
mos tempos numa nova imagem 
e novas instalações.

Posicionada num lugar de 
referência na indústria farma-
cêutica, o Edol especializou-se 
em quatro áreas principais: of-
talmologia, dermocosmética, 
dermatologia e otorrinolarin-
gologia. Atualmente a empresa 
tem investido na exportação, 
que aumentou 41,8% entre 2010 
e 2012, sendo os Países Africa-
nos de Língua Oficial Portugue-
sa (Angola, Moçambique e Cabo 
Verde), bem como a África fran-
cófona, Marrocos, Iraque, Líbia, 
lémen e Etiópia os países para 
onde vai grande parte dessa ex-
portação.

A empresa tem atualmente 
uma capacidade de produção 
de 7.2 milhões de unidades por 
turno, por ano, e uma quota de 
mercado em unidades de 22%, 
segundo dados da consultora 
Health Market Research.

Nesta empresa, a inovação é 
apresentada como um dos prin-
cipais objectivos. “A inovação é 
tudo o que tivermos possibili-
dade de fazer no sentido de me-
lhorar os nossos produtos e criar 
novas situações”, adianta Carlos 
Setra, presidente do Conselho 
de Administração, em declara-
ções à revista Pontos de Vista. 
“É apostar numa permanente 
atualização e aumentar a nossa 
competitividade”.

Embora atento à contenção 
de custos, o Edol tem vindo a 
passar pela crise financeira sem 
ter dispensado qualquer cola-
borador. Promovendo estágios 
profissionais, preferencialmente 
em colaboração com as insti-
tuições de ensino, esta empresa 
tem uma elevada taxa de inte-
gração de recém-licenciados e 
uma média etária que não ultra-
passa os 35 anos.

Marta Machado

Vieram pela cidade e pela experiência, acabaram por se apaixonar pelo  
surf, ou pela língua. Jakob Goldschmied, Nikki Suijkerbuijk e Alex Boiejen  
são três dos milhares de jovens que escolheram Lisboa para fazer Erasmus.  
Falam-nos da vida que levam e do que sentem quando pensam em regressar

Lisboa pelos olhos dos 
estudantes de Eramus

Programa de mobilidade internacional

Jakob Goldschmied tem 25 anos, 
veio da Alemanha e está em 
Lisboa desde Setembro. Decidiu 
embarcar no programa Erasmus, 
que promove a mobilidade de 
estudantes na União Europeia, 
enquanto esperava pela sua 
entrada num novo sistema de 
avaliação alemão para os exames 
finais, um processo que leva seis 
meses. Não podia estar mais feliz 
com a sua decisão. 

“Apaixonei-me pela língua 
portuguesa, pelas festas, e pelo 
surf”, diz Jakob quando fala das 
razões que o levaram a escolher 
Lisboa. “Nos primeiros dias 
limitei-me a vaguear pelas ruas 
da cidade e a conhecer os seus 
cantos, e as noites eram cheias de 
festa, onde pude conhecer pessoas 
novas e interessantes.” 

Para além das festas, Jakob 
dedicou-se à prancha de surf 
e aos cursos de línguas e já fez 
alguns progressos. “Encontrei 
alguns amigos com os quais estou 
a tentar falar exclusivamente em 
português. Torna-se difícil quando 
tens tantas coisas para dizer em 
inglês mas queres exprimir-te 
noutra língua que não dominas”. 

Nas próximas semanas irá 
receber visitas de amigos e família 
e promete utilizar a experiência 
que ganhou nos últimos meses 
para os convencer de que é 
praticamente um local. “Já me 
sinto triste quando penso em 
voltar para a Alemanha”, diz. 
“Vou, sem dúvida, sentir falta do 
Erasmus Corner no Bairro Alto 
e de ter a vida relaxante que levo 
aqui.” 

Também Nikki Suijkerbuijk, 
estudante holandesa de 20 anos, 
afirma que adorava ficar por 
um ano em Lisboa. “Tenho feito 
muitos amigos e a melhor parte 
é que os vejo em todo o lado, 
quando ando pela cidade ou 

quando saio à noite. Tento sair 
sempre que posso, e no tempo 
livre aproveito para estudar ou 
para fazer algum turismo.” 

Escolheu Lisboa pelo 
clima, pela beleza da cidade, 
pela enorme comunidade de 
estudantes do programa Erasmus 
e pelos custos relativamente 
baixos. Quando questionada sobre 
as razões que a levaram a fazer 
Erasmus, explica que, como é 
aluna de Relações Internacionais, 
o programa está de acordo com 
os seus estudos. E adianta: “Para 
além disso, ouvi dizer que é uma 
experiência fantástica”. 

Já a sua conterrânea Alex 
Boeijen, de 21 anos, embarcou 

no programa Erasmus porque 
gosta de viajar e pensou que seria 
uma ótima experiência. “Escolhi 
Portugal porque tem uma cultura 
completamente diferente da 
Holanda”, afirma. Mas se lhe 
dessem a escolher, não ficava 
por mais tempo. “Um semestre é 
suficiente. Tenho boas pessoas na 
Holanda para as quais voltar.” 

Em Lisboa, vive numa 
residência de estudantes 
onde conhece pessoas novas 
praticamente todos os dias. “Ando 
muito pela cidade e já fui a muitas 
festas de Erasmus. Vou sentir falta 
da diversão que tenho com os 
meus colegas de casa e de todos os 
amigos que fiz aqui.”

Estudantes a ajudar estudantes

Entrevista
Inês Sá

Artur Nunes, presidente da Erasmus Student Network 

O que é a ESN?
A ESN é uma associação 
internacional de estudantes 
sem fins lucrativos, e das 
maiores existentes na Europa. 
Nasceu em 1989 e está neste 
momento presente em 36 países, 
funcionando a nível local e 
internacional. Tem como objetivo 
proporcionar oportunidades 
para a perceção cultural e o 
autodesenvolvimento dos 
estudantes. 
Como surgiu a secção de 
Lisboa?
Surgiu em Setembro de 2008. Foi 
criada por um pequeno grupo 

de estudantes portugueses que 
tinham acabado de regressar do 
seu período Erasmus. Começou 
como um grupo informal que 
organizou atividades no primeiro 
semestre de 2008/2009 para 
cerca de 150 estudantes do 
Instituto Superior Técnico. No 

ano seguinte passou a oferecer 
estas atividades a todos os alunos 
em programas de mobilidade em 
Lisboa, organizando mais de 50 
eventos para um público de mais 
de 2000 pessoas. Atualmente é 
considerada a maior secção em 
Portugal.
Há quanto tempo faz parte da 
ESN e porque decidiu juntar-se 
a esta organização?
Faço parte desde Agosto de 
2009. Decidi juntar-me depois 
de fazer Erasmus, para ajudar os 
estudantes que viessem para a 
minha cidade e para mostrar o 
melhor de Lisboa e de Portugal. 
Que tipo de atividades 
proporciona a ESN aos 
estudantes Erasmus?

Coordenamos um programa 
de buddies, no qual juntamos 
estudantes portugueses com 
estudantes internacionais. 
Realizamos viagens de fim 
de semana a destinos como o 
Algarve ou o Porto, e viagens de 
um dia a cidades mais próximas. 
Organizamos noites de cinema 
com filmes portugueses e dias 
culturais onde levamos os 
estudantes Erasmus a visitar 
museus e monumentos em 
Lisboa. Proporcionamos dias 
desportivos em que os estudantes 
Erasmus têm a oportunidade 
de praticar desporto. E, por fim, 
temos os eventos pontuais, como 
festas, churrascos, concertos, 
entre outros. 



Gazeta do Cenjor
4 de Novembro a 12 de Novembro de 2013

“É um símbolo engraçado do dia 
de hoje”. 

Tanto Hélder como Diogo 
consideram insustentável 
tocar na rua como meio de 
subsistência, visto haver dias em 
que o lucro não chega para pagar 
a licença de ocupação da via 
pública, embora haja rasgos de 
sorte, uma vez por outra.

Apesar de o retorno financeiro 
ser reduzido, ambos os artistas 

consideram compensador o 
facto de conhecerem pessoas 
talentosas e inspiradoras, que 
estão na rua com motivos 
idênticos aos seus. Diogo conta 
que uma vez, quando estava 
a tocar com os amigos aquela 
que tinham pensado ser a 
última música do dia, juntou-
se a eles, sem pedir permissão, 
um desconhecido com um 

Sociedade|9

Hélder, à esquerda, observa turista francês a tentar tocar hang drum

Reportagem
Mariana Garcia  
e Sara Andrade

“Ver a 
expressão 
das pessoas 
quando olham 
para o que 
estamos a 
fazer é do 
outro mundo” 
diz Diogo

Artistas de rua

A Baixa Pombalina de Lisboa 
é conhecida pela sua vida, 
pela mistura de pessoas e pelo 
constante movimento durante 
o dia. O ambiente que se vive 
no centro histórico da cidade é 
criado pelos artistas de rua que 
lá encontramos: desde homens 
estátua a cuspidores de fogo, 
passando pelos bailarinos, 
pelos atores, pelos pintores 
e, entre tantos outros, pelos 
músicos. 

Em qualquer lugar da Baixa 
se ouve algum tipo de música 
mas nem toda é tocada ao vivo e, 
muito menos, com o instrumento 
nas mãos e a alma na ponta dos 
dedos. A primeira alma que 
ouvimos foi a de Hélder (37 anos) 
através do som de um hang drum 
pela manhã, um instrumento 
de percussão redondo, que faz 
lembrar uma cataplana e de 
onde saem sons que parecem 
sobrenaturais. “Este instrumento 
tem um som particularmente 
bonito. Hoje vim por mim e para 
oferecer aos outros este som, 
que me acalma a mim e que há 
de transmitir com certeza coisas 
boas a quem me ouve, é essa a 
ideia”. 

Dá-me música pela Baixa
Há quem passe e quem pare. Ouve-se um hang drum ou uma guitarra e a rua ganha vida. Numa manhã 
de Novembro, estivemos à conversa com dois artistas que tocam exclusivamente por paixão à música

Não é costume Hélder tocar 
pelas ruas, tem outras ocupações, 
como massagista e ator, mas vem 
quando tem vontade de partilhar. 
“Hoje deu-me para aqui, podia-
me ter dado para pior!”

Diogo também toca na Baixa. 
Tal como Hélder, não é frequente 
encontrá-lo por aqui; não é 
hábito pegar na guitarra na 
rua e, quando o faz, não é por 
dinheiro. Diz que a primeira vez 
que tocou na Baixa foi em tom de 
improviso e de forma inesperada, 
com apenas 14 anos. “Estava 
com um amigo e achámos que 
a rua, naquele momento, podia 
precisar do que estávamos a 
fazer”. Diogo, agora com 19 anos, 
não se imagina a atuar na rua 
com frequência, considera que 
tudo aquilo que é arte deve surgir 
de forma natural, precisa de 
tempo e acredita que partilhar o 
que faz com os outros deve ser 
sincero, é um encontro sem hora 
marcada. 

Quem atua nas ruas concilia o 
gosto com a necessidade de fazer 
dinheiro, mas é costume o gosto 
acabar por pesar mais. Muitas 
vezes, o retorno económico 
dá para pouco mais que um 
café. Quando esteve à conversa 
connosco, Hélder só tinha no 
bolso uma moeda. “Estou a tocar 
há três horas e fiz um euro”. Ainda 
assim bem-disposto, comentou: 

contrabaixo. “Demos por nós e 
estávamos numa pequena jam 
que durou mais de uma hora, 
estava a dar-nos tanto gozo que 
o dinheiro, e até as pessoas, 
ficaram em segundo plano”. 
Curiosamente, nesse dia, fizeram 
80 euros. 

Com as pessoas que vai 
conhecendo, Hélder também 
procura explorar novas 
sonoridades. “Gosto de 
misturar o som de hang drum 
com guitarra, com violino, 
com harpa… Venho tocar 
exclusivamente por prazer”. 
Além de misturar o som do 
seu instrumento com o de 
outros, gosta de perceber os 
limites do hang drum. “Este 
instrumento quase pede para ser 
experimentado em locais com 
acústicas diferentes. Torna-se 
mais interessante. Deve ser muito 
bonito tocar num átrio grande 
como uma entrada de metro, por 
exemplo”, lembrou-se enquanto 
falava, com ar de miúdo. “Ainda 
hei de experimentar!”

Quem atua na rua procura 
reações. É um risco, mas é uma 
busca pela autenticidade nas 
pessoas, não é a mesma coisa 
que assistir a um artista que 
partilha pela internet e chega 
apenas a quem o procura. Diogo 
comentou, a propósito desta 
questão, que a receção das 

pessoas ao vivo, comparada com 
a online, é mais natural e que “ver 
a expressão das pessoas quando 
olham para o que estamos a fazer 
é do outro mundo”. E adianta: 
“É bonito fazer algo, a maior 
parte das vezes por improviso, 
e perceber que as pessoas não 
passam assim tão ao lado”. 

Por vezes, artistas atraem 
artistas. Diogo recorda que, um 
dia, duas raparigas sentaram-se 
a vê-lo tocar com os amigos e 
a desenhar. Quando acabaram 
foram entregar-lhes o que era o 
retrato da banda. 

Mal acaba de tocar, Hélder vê 
sentar-se a seu lado um casal de 
turistas franceses que querem 
saber mais sobre a sua música 
e experimentar o hang drum. 
Ficam à conversa, e a tocar.

Aparentemente, o que move 
Diogo e Hélder é tocar as pessoas. 
“Toda a gente ouve e mesmo 
quem não pára acaba por levar 
um bocadinho do que estamos 
a fazer”, confessa Diogo. Este 
contato direto acaba por ser 
muito gratificante para quem dá 
música sem preço. 

E, ao fim ao cabo, o que é ser 
artista? Hélder explica: “Penso 
que só posso ser artista aos olhos 
dos outros. Eu sou músico, isso 
sei, sou músico de coração; se 
sou artista ou não, isso fica ao 
critério de quem me ouve tocar.”

MARIANA GARCIA E SARA ANDRADE



Gazeta do Cenjor
4 de Novembro a 12 de Novembro de 201310|Media

Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho protagonizaram um divórcio mediático

DR

Perante um divórcio mediático de duas figuras públicas, qual deve ser o papel dos jornalistas? 
O caso de Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho coloca questões éticas aos profissionais 
da comunicação social

Quando o jornalismo 
espreita pela fechadura

Acompanhamento do divórcio de Bárbara Guimarães e Carrilho alvo de duras críticas

Inês Santos

A apresentadora Bárbara Gui-
marães avançou com o pedido 
de divórcio do ex-ministro Ma-
nuel Maria Carrilho, alegando 
violência continuada por parte 
do marido. Após este comuni-
cado, as notícias sucedem-se 
em catadupa. Entre diretos tele-
visivos à porta de casa e várias 
acusações, não faltaram apelos 
à contenção e críticas à cober-
tura mediática por ter feito eco 
de injúrias e difamações. 

É consensual que Manuel 
Maria Carrilho montou um “cir-
co mediático” em torno do seu 
divórcio, envolvendo terceiros 
que pouco ou nada deveriam 
ter a ver com o assunto, nomea-
damente os seus próprios filhos, 
como escreveu no Expresso o 
colunista Daniel Oliveira. No 
entanto, alguma responsabi-
lidade é também apontada ao 
público, que alimenta, de certa 
forma, o mediatismo gerado e 
se torna “culpado” pelas notí-
cias acerca deste caso. “Não, 
não são apenas os jornais e ele 
(Manuel Maria Carrilho) os cul-
pados de toda esta treta. Somos 
todos nós que, por puro voyeu-
rismo, lemos mais jornais quan-
do nos servem lixo”, escreveu 
Paulo Baldaia, o director da TSF, 
num artigo publicado no Jornal 
de Notícias (JN). 

Também o jornalista Luís 
Osório se referiu a este caso 
num artigo publicado no Sol, 
sublinhando que “em tempos 
de crise, a generalidade das 
pessoas tem de estar distraída 
em permanência, procuram 
que tal aconteça para não mer-
gulharem ainda mais fundo no 
seu próprio drama – por isso, 
quando acontece uma tragédia 
compram-na e comentam-na 
pois, ao fim e ao cabo, as suas 
vidas afinal até são suportáveis.”

No entanto, perante casos 
delicados como este e muitos 
outros, os jornalistas deveriam 
assumir especiais cuidados 
em relação ao que dizem e ao 
que escrevem, principalmente 
quando a situação envolve duas 
crianças, os filhos do casal, de 3 
e 9 anos. 

Paulo Martins, jornalista do 
JN, defende que o repórter “deve 
respeitar os deveres inerentes 
à sua profissão, como em qual-

quer outro caso”. E sublinha que, 
neste caso, há vários aspectos a 
ter em conta: “A criteriosa sele-
ção do que é notícia (isto é: não 
cair na tentação do sensacio-
nalismo), a audição das partes 
envolvidas e o rigor na transmis-
são, para falar apenas nas ques-
tões essenciais”. Para além disso, 
tratando-se de casos que envol-
vem a vida privada, Paulo Mar-
tins considera que é obrigação 
do jornalista determinar com 

exatidão a fronteira que não está 
autorizado a ultrapassar. “Esse 
é talvez o mais complexo dos 
exercícios, mas garante credibi-
lidade ao jornalista.”

António Vilela, cronista da 
Sábado, sublinha também que 
a posição do jornalista deve ser 
dar sempre a notícia mas, por 
outro lado, ter um extremo cui-
dado quando se trata de dados 
sobre a reserva da vida privada, 
não querendo isto dizer que es-

tes dados não possam ser reve-
lados.

A cobertura da imprensa nes-
te caso tem vindo a ser alvo de 
duras críticas por parte de al-
guns jornalistas. Confrontado 
com esta questão, Paulo Mar-
tins afirma ser “natural” que, 
em casos de tão elevado media-
tismo, sejam cometidas infra-
ções ético-deontológicas, mas 
acredita que, apesar de terem 
de ser denunciadas, são casos 

excepcionais. Já Daniel Oliveira 
critica fortemente a atitude dos 
jornalistas ao afirmar: “O meu 
principal asco vai para quem se 
planta, com uma câmara, um 
microfone e uma máquina foto-
gráfica à porta de alguém para, 
contra a sua vontade, chafurdar 
na sua intimidade.”

António Vilela reconhece que 
a cobertura do caso teve exces-
sos, como por exemplo a ex-
posição dos filhos, e omissões, 
pois certos jornais não noticia-
ram o caso, inclusive a queixa 
apresentada por violência do-
méstica.

Paulo Martins, por outro lado, 
sublinha que “face a estes e 
outros acontecimentos, a mis-
são do jornalista consiste em 
noticiar”. Reconhecendo que 
se trata de matérias de interes-
se público, o jornalista do JN 
adianta que “isso não dispensa 
- pelo contrário, reforça - a ne-
cessidade de uma abordagem 
com rigor, equilíbrio e bom sen-
so.” Contudo, diz, “em situações 
desta natureza torna-se quase 
incontornável o interesse jor-
nalístico, mas interesse jorna-
lístico não é voyeurismo, não é 
satisfação de curiosidades mór-
bidas, não é espreitar pelo bura-
co da fechadura.”

Por fim, e em relação às decla-
rações de Manuel Maria Carri-
lho, que deu entrevistas em que 
acusou Bárbara Guimarães de 
consumo de álcool e negligên-
cia em relações aos filhos, entre 
outras questões, Daniel Oliveira 
remata dizendo: “Se não tem ele 
a decência de se calar, caberia a 
nós, a quem escreve nos jornais 
e fala nas televisões, a jornalis-
tas e comentadores, não o aju-
dar na divulgação da infâmia. 
Não repetir uma única das acu-
sações que faça a outras pesso-
as. Nem sequer para criticar o 
facto de ele as ter feito. Não lhe 
dar voz neste indecoroso com-
portamento.” 

Para Daniel Oliveira, cabe 
aos jornalistas uma boa parte 
da responsabilidade, porque ao 
contrário de Maria Manuel Car-
rilho e Bárbara Guimarães, que 
estão num estado alterado ca-
racterístico de qualquer divór-
cio, os jornalistas que repetem 
as “vergonhosas acusações” não 
estão na mesma situação. “São 
muito piores do que Carrilho”.
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Cerca de 16 anos depois da sua formação  a banda anunciou que se irá separar por tempo indeterminado

DR

Dizem que é o último concerto antes de se separarem, por isso  
resolveram juntar os fãs em salas de cinema de vários países para a 
despedida. Os Keane lançam a 11 de Novembro o seu novo CD, Best Of 
Keane, uma compilação de músicas antigas e duas inéditas

Keane despediram-se 
dos fãs: “This  
is the last time”

Milhares foram ao cinema para ver o último concerto 

Jessica Mendes

Foi com pontualidade britânica 
que os Keane começaram aque-
le que dizem ser o seu último 
concerto antes da separação da 
banda. “Best Of Keane Live” foi 
transmitido em cinemas de todo 
o mundo. Em Portugal, um dos 
“palcos” foi uma sala de cinema 
do Centro Comercial Colombo, 
em Lisboa, que ficou por metade 
da lotação. Mas houve muitos fãs 
que não se importaram de pagar 
12 euros para ver uma última vez 
a banda que marcou momentos 
da sua vida.

Cerca de 16 anos depois da 
sua formação e praticamente 
dez anos depois do lançamento 
do primeiro álbum, Hopes And 
Fears, a banda inglesa Keane 
anunciou que se irá separar por 
tempo indeterminado. Conti-
nuaremos a ouvir a voz de Tom 
Chaplin, que irá gravar um CD 
a solo, e as composições de Tim 
Rice-Oxley, que irá trabalhar 
com outros artistas, mas as mú-
sicas recentes dos Keane acaba-
ram com o lançamento de Won’t 
Be Broken.

Para celebrar os 16 anos de 
carreira, que começaram com 
temas de outros artistas e cul-
minaram no sucesso mundial, 
em vários prémios musicais e 
em álbuns consecutivos em pri-
meiro lugar nas listas britânicas, 
os Keane deram um concerto 
em Berlim, na Alemanha, que 
foi transmitido em muitos cine-
mas pelo mundo (cinco deles 
em Portugal) para milhares e 
milhares de fãs. Ao concerto só 
faltou Jesse Quin, o baixista que 
há poucos anos se juntou ao gru-
po e que ficou no Reino Unido 
porque o seu filho irá nascer por 
estes dias.

Eram 19h (20h em Berlim) 
quando Tom, Tim e Richard su-
biram ao palco, pediram aos fãs 
que largassem as pipocas e os 
maltesers e se levantassem para 
cantar e dançar ao som de Bend 
And Break, a música que abriu 
o concerto. Apesar de ser numa 
sala pequena e de ter sido um 
concerto bastante íntimo, nun-
ca se ouviu silêncio pois todos 

Feira das Almas

O regresso 
do vintage 
num novo 
conceito  
de usado

Ocorre mensalmente no Reguei-
rão dos Anjos, em Lisboa. Trata-se 
de um mercado alternativo de en-
trada grátis, um pouco escondido 
para os mais distraídos e espe-
cialmente para os menos ligados 
ao Facebook. A Feira das Almas 
teve no passado sábado a sua 
12ºedição, com mais de 60 bancas 
de arte, roupa, bijuteria, livros ou 
CDs, na sua maioria em segunda 
mão e à procura de novos donos.

Ao fundo, um pequeno bar 
puxa para uma esfera de descon-
tração e à esquerda faz-se ouvir 
um microfone com música ao 
vivo. O espaço é todo em madeira 
e é criado um ambiente de nostal-
gia. Entre banca e banca ocorre 
um frenesim, há pessoas de todos 
os géneros e idades.  

Existem bancas para todos os 
gostos, tanto actuais como algu-
mas que têm roupa que só pensa-
mos encontrar no baú da avó. Há 
vintage e retro. Também existem 
bancas para todos os bolsos, há 
quem pratique preços de loja e 
quem venda a preços de feira, por 
alguns trocos.

Alguns trazem o seu negócio 
online para exposição, como Ka-
talin, de 33 anos, que foi pela pri-
meira vez à Feira das Almas para 
mostrar os seus vestidos feitos 
à mão, que costuma vender no 
Facebook. Foi através deste meio 
que conheceu a feira. “Há muita 
curiosidade, muitas perguntas, 
mas como tenho preços mais al-
tos ainda não vendi nada”, conta 
com o seu sotaque húngaro.

Pedro, 27 anos, não se podia 
queixar. Era também a sua pri-
meira vez a vender na feira, mas 
o negócio estava a correr tão 
bem que mal teve tempo para 
responder a perguntas. Costuma 
comprar aqui artigos, desta vez 
decidiu experimentar vender. 
Considera que este evento está 
ligado ao conceito vintage, apesar 
de não o incluir na sua banca. “As 
únicas coisas que posso chamar 
vintage aqui são algumas roupas 
da minha mãe!”

Joana e Rita, ambas de 17 anos, 
contam que costumam ir à feira 
com frequência, pelo ambiente 
e pelos preços. Gostam espe-
cialmente da exclusividade das 
peças, impossíveis de encontrar 
num centro comercial. 

A Feira das Almas proporciona 
uma viagem no tempo a nível de 
moda. E é lá que se encontram 
também os trabalhos de jovens 
artistas e um ambiente familiar 
para quem queira vender, com-
prar ou descontrair numa tarde 
de sábado. 

Sara Andrade

quantos estavam no cinema do 
Centro Comercial Colombo sa-
biam as letras das músicas. Pelo 
mundo, eram milhares a cantar 
e a aplaudir, mas tudo isso se no-
tou ainda mais quando se ouviu 
Somewhere Only We Know. No 
final desta música, talvez a mais 
mediática da banda, as pessoas 
que estavam no cinema levan-
taram-se, cantaram e aplaudi-
ram, e quando o vocalista virou 
o microfone para o público ou-
viram-se as vozes dos portugue-
ses a cantar bem alto “So why 
don’t we go, somewhere only we 
know?”.

Pessoas de todas idades aplau-
diram de pé uma banda que 
nunca cedeu à pressão de mudar 
o seu género musical de rock al-
ternativo para um estilo mais po-
pular que poderia abranger mais 
pessoas. Perfect Symmetry, as-
sumida por Tom Chaplin como 
a sua música preferida, foi a 
grande surpresa no alinhamen-
to musical, pois a banda já não 
apresentava a música ao vivo há 
bastante tempo. 

Hamburg Song foi introduzida 
pelo vocalista de uma maneira 
que ajudou muitos a perceber a 
história que é contada pela letra 
da música: Tom explicou que 
a letra se refere à amizade dos 

três membros da banda e aos 
momentos difíceis por que pas-
saram e acabaram por ultrapas-
sar. Pouco depois de atingirem 
enorme sucesso em 2004/2005, 
várias foram as críticas, vindas 
de membros de outras bandas 
mundialmente conhecidas, a 
Tom Chaplin, referindo que este 
era “gordo demais” e “não arran-
java o cabelo”. O cantor, que tem 
um forte alcance vocal e várias 
vezes foi intitulado como o novo 
Freddie Mercury, entrou num 
círculo de álcool e drogas que 
levou a desavenças na banda. A 
música fez muitos dos presentes 
ficar com a lágrima no canto do 
olho.

Mas nem tudo foram lágrimas, 
houve também espaço para rir 
quando Tom entrou em A Bad 
Dream já no meio da música 
(isto porque se virou de costas 
para o público depois de uma 
lágrima ter corrido pela sua face 
quando acabou de cantar Try 
Again, mais uma música cuja 
letra é baseada na sua reabilita-
ção) e teve de recomeçar tudo 
de novo. Além dos grandes su-
cessos, também as duas novas 
músicas da banda não foram es-
quecidas. Todos os fãs cantaram 
Higher Than The Sun e Won’t Be 
Broken apesar de estas músi-

cas terem saído há muito pouco 
tempo. 

Aquela que se pensava ser a úl-
tima música foi Bedshaped, um 
dos maiores êxitos da banda e 
uma das suas melhores baladas. 
No final da música, pelo mundo 
ouviu-se “But what do I know? 
What do I know? I know!”. Depois 
disto, os três elementos saíram 
de palco, mas todos sabiam que 
eles iam voltar para mais uma 
música (se seguissem o alinha-
mento dos últimos concertos se-
ria um cover de Under Pressure), 
mas eles voltaram para mais três: 
Higher That The Sun, Sea Fog e, 
por último, Crystal Ball, que fez 
os espetadores lisboetas levan-
tarem-se, dançarem, levantar os 
braços e cantar a última música 
de mais um grande concerto. 
Nos agradecimentos, viam-se 
sorrisos, mas também lágrimas 
no canto do olho dos membros. 

A banda passou cinco vezes 
por Portugal na digressão Stran-
geland, as últimas duas no pas-
sado mês de Agosto na Expofa-
cic, em Cantanhede, e na AIA 
Summer Party, em Portimão. Os 
Keane juntam a amplitude vocal 
de Tom Chaplin, à genialidade 
musical de Tim Rice-Oxley, à 
simpatia e apreço pelos fãs de 
Richard Hughes.
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Várias gerações de fadistas juntam-se na Mesa de Frades

Entrevista
Inês Sá

Três gerações de Alfama falam do Património Imaterial da Humanidade

Nas ruas de Alfama o fado ecoa. 
Em cada viela encontram-se ar-
tistas e fadistas. A Gazeta do Cen-
jor esteve numa casa de fados, a 
Mesa de Frades, e conversou com 
o guitarrista Pedro de Castro e 
o baixista Joel Pina. O ambiente 
de vida boémia era bastante evi-
dente. Vinho, gargalhadas e boa 
disposição eram as palavras de 
ordem. Porque o fado, dizem-nos, 
é uma forma de vida.

Às 23h o fado começou a soar 
pela voz de João Braga, acompa-
nhado por Pedro de Castro, Jaime 
Santos Jr. e Joel Pina. Em cima de 
palco estavam três gerações de fa-
distas, mas era visível uma ligação 
e empatia entre ambos. É devido 
a esta cumplicidade que Pedro de 
Castro fala da existência de uma 
comunidade, que é caracterizada 
por uma “interação social, onde o 
que nos move é uma coisa só, é a 
paixão pelo fado.” Joel Pina, com 
93 anos, acompanhou fadistas 
como Amália Rodrigues e Alfre-
do Marceneiro e considera que o 
fado “é uma forma de estar”.

Enquanto atuam, os fadistas 
preocupam-se em expressar os 
seus sentimentos e em partilhá-
los com os outros. Pedro de Cas-
tro, com 36 anos, diz que “um 
fadista é uma ave rara que anda 
aqui todos os dias a querer ouvir a 
mesma coisa, é um drogado pela 
adrenalina do sentimento”. Joel 
Pina confirma esse sentimento. “O 

Fado, a linguagem dos sentimentos

Rita Cipriano

Para eles, o fado é “o caminho certo”. Nasce-se fadista, e nunca se abandona o fado. Joel Pina,  
Pedro de Castro e Jaime Santos Jr. sentaram-se à mesa em Alfama para nos falar das guitarras,  
das vozes e dos sentimentos

fado é preciso sentir, é preciso ter 
profundidade para sentir o fado.”

Cada fado é uma história canta-
da, diz Pedro de Castro, e essa his-
tória tem de ser contada de forma 
sentida. “Cada vez que digo a pa-
lavra amor tenho de sentir amor, 
cada vez que digo ódio tenho de 
sentir ódio, cada vez que digo flor, 
eu tenho de cheirar a flor.” 

Quanto se lhes pergunta sobre 
a solidão de um fadista, as opini-
ões dividem-se. Joel Pina consi-
dera que “se tiver realmente vo-
cação, um fadista não precisa de 
ninguém”. Já Pedro de Castro diz 
que “um fadista precisa de com-

panhia, pode ser fadista sozinho 
mas no meio das pessoas”, não 
com o intuito de mostrar o que 
faz, mas para partilhar o que sen-
te. E adianta: “Eu sou um fadista 
tocador, e um fadista tocador vive 
sempre do sentimento alheio, ou 
seja, vivo sempre aquilo que quem 
está a cantar comigo sente”. Por 
outro lado, Castro considera que o 
fado tem um toque de individuali-
dade que surge com a necessida-
de de satisfação pessoal. “Quem 
toca, toca para si e canta para si.” 

Noutros tempos, ser fadista não 
era visto da melhor forma, era 
uma profissão para pessoas que 

estavam associadas à má vida. 
Joel Pina recorda que, na sua al-
deia, quando uma mulher levava 
uma vida ligada à prostituição 
era chamada “mulher do fado”. 
Hoje, frequentar casas de fado é 
bem visto pela sociedade, o que 
se deve muito ao facto de o fado 
ter sido considerado Património 
Imaterial da Humanidade. 

O aumento do público é uma 
preocupação para alguns. “Tínha-
mos 200 pessoas a gostar de fado 
e 100 a perceber. Hoje temos 1000 
pessoas a gostar de fado e as mes-
mas 100 a perceber”, diz Pedro de 
Castro. Contudo, o guitarrista de-

fende que o fado é uma canção po-
pular que é facilmente compreen-
dida por todos, ainda que não seja 
percebida. Tal se deve aos temas 
abordados pelas letras, pois a sau-
dade, o amor, a tristeza ou mesmo 
as situações do quotidiano são te-
máticas sentidas e partilhadas por 
todas as pessoas. “Qualquer iletra-
do pode chegar e, sem perceber 
nada de música, completamente 
surdo, sem compasso, sem nada, 
de repente ouve uma música so-
bre a mãe. Mãe temos todos, e 
ele, que perdeu a mãe, de repen-
te lembra-se disso e aquele mi-
nutinho para ele foi o êxito total.”

Uma outra questão que susci-
ta algumas dúvidas é se se nasce 
fadista, ou se se aprende a ser fa-
dista. Joel Pina considera que há 
uma vocação genuína, que não 
se procura. “Penso que quando 
se nasce, já é com essa intuição”. O 
baixista faz uma analogia entre o 
fado e as profissões, pois para ele 
“grande parte das pessoas na vida 
andam por caminhos errados, en-
veredam por caminhos que não 
são a sua vocação”. O músico sen-
te que encontrou esse caminho. 
“Fui para o caminho do fado e fui 
para o caminho certo, e cá estou, 
com 93 anos”. Pedro de Castro 
concorda com Joel Pina, pois tam-
bém ele considera que o fado nas-
ce com a pessoa, chamando ao 
fado de “desassossego popular”. É 
também isso que diz Manuel Al-
meida: “Não é fadista quem quer, 
mas sim quem nasceu fadista.”

Rocha) e foi inspirado na música 
Kids and Heroes, dos Bouncing 
Souls. 
Acabaram recentemente as 
gravações de um novo álbum. 
Como se sente em relação ao 
vosso novo trabalho?
O mais importante está feito, falta 
apenas acertar uns pormenores. 
Como guitarrista, nunca me 
dediquei tanto a um projeto. Sinto 
que dei o meu melhor e estou 
realmente surpreendido com o 
resultado final , e orgulhoso por 
poder dizer que faço parte de 
tudo isto.
Começou por tocar metal. Por 
que enveredou por um estilo 
mais punk?
Comecei e ainda hoje toco metal, 
não abdico das minhas origens. 

Mas sempre toquei mais metal 
por ser mais técnico e ter um 
bom nível de dificuldade, sempre 
tive interesse em tocar algo mais 
difícil. Mas isso não exclui o facto 
de sempre ter ouvido punk desde 
miúdo, e ainda bem, porque foi 
esse contato com o punk que me 
deu a inspiração necessária para 
escrever este álbum. 
Têm optado sempre por 
cantar em inglês. Pensam 
eventualmente escrever letras 
em Português?
Já pensámos no assunto. Não 
posso dar uma garantia, mas 
é algo que pode acontecer 
em álbuns futuros. À partida 
escolhemos o inglês porque 
abrange todo o mundo. Sendo 
a língua mais falada, cantando 

em inglês toda a gente consegue 
entender a mensagem que 
tentamos passar nas nossas 
músicas. 
Têm dado concertos sempre 
que podem. Surgem muitas 
oportunidades?
Desde o lançamento da 
primeira música (Center of The 
World) que têm surgido muitas 
oportunidades, é fantástico 
quando recebemos um convite, 
parecemos uns miúdos (risos). 
Infelizmente com a produção 
do álbum tivemos de rejeitar 
algumas oportunidades. 
Quais os vossos objetivos para 
o futuro?
Cada um tem a sua vida, escola, 
emprego... mas objetivos de vida 
à parte penso que falo por todos 

quando digo que queremos levar 
este projeto até ao fim. É o nosso 
sonho, a música faz parte da nossa 
vida e do que nós somos, por isso 
ver isto a nível profissional seria 
um sonho realizado.
Estão muito ativos no Facebook 
e contam já com mais de 1000 
likes. Acha que as redes sociais 
são muito importantes para a 
divulgação de uma banda nos 
dias de hoje?
Acho muito importante a 
divulgação, porque o Facebook é 
um local onde podemos partilhar 
os futuros concertos, vídeos da 
banda, músicas... por isso é um 
ótimo meio para dar a conhecer a 
banda às pessoas, principalmente 
com a concorrência que existe 
hoje.

De miúdos a heróis 
From Kids to Heroes preparam novo álbum

Pedro Duarte tem 18 anos e é guitarrista da banda de punk pop From Kids to Heroes. Nesta entrevista fala-nos 
de como surgiu a banda, do novo álbum, e dos planos que têm para o futuro

Como surgiram os From Kids to 
Heroes?
Foi uma ideia do nosso ex-
baterista. Ele ouviu a Ana, a nossa 
vocalista, na antiga banda dela 
(os All Splintered Memories) e 
decidiu convidá-la para um novo 
projeto, que se foi solidificando 
com a entrada de novos membros. 
Qual o significado do nome da 
banda?
O significado que tem para nós e 
que esperamos que passe para o 
público é que todos começamos 
por ser crianças e queremos 
tornar-nos heróis, no nosso caso 
a fazer música. O nome foi uma 
ideia do nosso baixista (Miguel 

DR
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Oscar Cardozo foi a figura do jogo ao marcar 3 dos 4 golos do Benfica

Reportagem
Fábio Guerreiro

Jogo em família

Avô e neto 
vibram com 
o “derby”  
na Luz

No ano passado, Rui Pereira 
desafiou o avô a ver consigo 
um Benfica-Porto para 
o campeonato e os dois 
concluíram que era uma 
experiência a repetir. Agora 
voltaram à Luz, vibraram com a 
passagem do Benfica à próxima 
eliminatória da Taça e com os 
golos de Óscar Cardozo.

“Há um ano desafiei o meu 
avô a vir comigo ver o jogo. 
Empatamos, mas ele gostou 
disto. Vimos depois o jogo com 
o Sporting para o campeonato 
e agora estamos cá outra vez”. 
Rui está no terceiro ano de 
Engenharia Electrotécnica, 
é “apaixonado pelo Benfica” 
e desde pequeno começou a 
cultivar essa paixão no avô. “Eu 
não ligava muito à bola, era do 
Benfica, mas não ligava. O Rui 
é que me meteu esta ‘cegueira’. 
Agora gosto disto. Não me 
perguntem porquê, mas 
gosto… Se o Benfica ganha fico 
contente, se perde fico pior que 
estragado”, diz Inácio Pereira.

Aos 76 anos, Inácio vê no 
neto “um companheiro”. 
Cresceu no campo, ainda hoje 
faz uma vida muito agitada 
para a idade que tem, acorda 
às 7h da manhã e deita-se 
sempre depois da meia-noite. 
“Sempre fiz vida aqui pela 
zona de Odemira [concelho no 
litoral alentejano]. Trabalho os 
dias todos do ano. Quando o 
meu neto me convidou para ir 
ver o jogo contra o Porto ainda 
hesitei. Não sou de confusões. 
Mas agora gosto de lá ir. Passo 
um dia diferente, vou com o 
meu neto, com os meus filhos, 
é uma maneira de ter um dia 
diferente e largar o trabalho.”  

Domingo foi mais um desses 
dias. Faltava meia hora para o 
início do jogo e o Rui entrou 
no estádio com o avô e com 
mais dois amigos. O estádio 
foi-se compondo, é noite de 
gala. “Estes gajos fazem muito 
barulho. Isto aqui é diferente 
do que ver na televisão, a gente 
na televisão nem tem a noção 
do que se passa aqui”, diz 
Inácio. 

Durante o jogo, Inácio  
e Rui saltaram, sofreram, 
abraçaram-se e saíram 
satisfeitos. “O Benfica jogou 
bem, merecemos ganhar”, 
considera Inácio. “Agora está 
na hora de regressar a casa, 
amanhã é dia de trabalho”. 
A viagem de regresso ainda 
é longa, mas Inácio regressa 
a casa depois de um dia 
“diferente e especial”.

O Benfica reergueu-se após o desaire de Atenas frente ao Olympiakos e 
garantiu perante o Sporting a continuidade na Taça de Portugal. A vitória foi 
carimbada por Óscar Cardozo, que chegou a estar em dúvida devido a lesão 
mas acabou por marcar três golos logo na primeira parte

Cardozo afastou os leões 
da Taça de Portugal

Benfica 4 – Sporting 3

Fábio Guerreiro 

Quando os eternos rivais se en-
contram, é de esperar um jogo 
mágico. Mas o que aconteceu 
sábado na Luz ultrapassa toda 
e qualquer expectativa. As or-
questras estavam bem afinadas 
nas bancadas e empurravam os 
intervenientes para a vitória, os 
estrategas estavam incansáveis 
nas indicações e os jogadores 
responderam com um bom es-
pectáculo de futebol.

De um lado, um Sporting orga-
nizado, sendo mesmo impressio-
nante a disciplina táctica impos-
ta pelo técnico Leonardo Jardim. 
Do outro, um Benfica que an-
dava à procura da boa forma e 
das performances do passado: 
encontrou-as neste jogo.

O primeiro golo, logo aos 12 
minutos, teve a assinatura de 
Oscar ‘Tacuara’ Cardozo, que de-
pois deste jogo já soma 12 tentos 
frente ao Sporting, através de um 
livre direto que passou rasteiro 
sob a barreira da equipa leoni-
na e foi entrar junto ao poste es-
querdo. Ressaltava, nos minutos 
iniciais, o poderio do meio cam-
po da equipa encarnada. Jorge 
Jesus optou pela mesma estraté-
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gia de Atenas, colocando Rúben 
Amorim no centro do terreno, 
reforçando o “miolo” do meio 
campo encarnado, o que criou 
dificuldades ao Sporting na sua 
construção ofensiva. 

Mas a equipa de Jardim soube 
restruturar-se e, numa fase as-
cendente, o Sporting fez mesmo 
o golo do empate, através de um 
remate fuzilante de Capel, na res-
posta a um cruzamento da direi-
ta de Wilson Eduardo. Impossível 
não destacar, do lado do Spor-
ting, a capacidade de superação 
de William de Carvalho e Adrien, 
que batalharam contra o poderio 
do Benfica no meio-campo e fo-
ram fundamentais na construção 
ofensiva.  

O “show’ de Cardozo tinha 
agora começado, e cinco minu-
to depois do golo do Sporting o 
avançado das águas bisa através 
de um cabeceamento fortíssimo 
servido por Gaitán. No entanto, a 
fome de golos do paraguaio não 
acabou aqui. Cardozo teve de es-
perar apenas dois minutos para 
assinar o hat-trick. Amorim con-
duz o contra-ataque e Cardozo 
finaliza de forma diabólica.

O Benfica foi para o interva-
lo com vantagem de dois golos, 

os 40 mil benfiquistas presentes 
rejubilavam de alegria e os 6 mil 
que vieram de Alvalade não con-
seguiam conter a desolação. Mas 
quem pensou que o jogo tinha 
acabado para o Sporting estava 
enganado. Os leões entraram na 
segunda parte com ‘ganas’ de 
virar a partida. Mantendo a mes-
ma organização e agressivida-
de, o Sporting ia criando alguns 
problemas ao Benfica, que com 
vantagem confortável optou por 
gerir o resultado e tentar fazer 
mais um golo em contra-ataque 
rápido. E estava a fazê-lo bem até 
ao minuto 63, quando num lan-
ce de bola parada o Sporting fez 
golo, por Maurício, na sequência 
de um pontapé de canto.

A partir daí o Sporting ganhou 
fôlego, o Benfica manteve-se fiel 
à sua estratégia para a segunda 
parte, até que aos 92 minutos o 
Benfica voltou a sofrer um golo, 
mais uma vez de bola parada. 
Num livre marcado por Adrien, 
Slimani colocou a bola nas redes 
de Artur através de um golpe de 
cabeça. São já sete golos sofridos 
de bola parada esta época pelo 
Benfica.  

O golo ao cair do pano da equi-
pa de Alvalade ditou a ida para 

prolongamento. Nesta fase do 
jogo, o desgaste físico foi eviden-
te. Numa batalha de sacrifício e 
superação, destaque para Gai-
tán, um dos homens do jogo, que 
soube manter o discernimento 
e pautar os ritmos das ofensivas 
encarnadas. Importante para 
o Sporting foi o jovem Carlos 
Mané, substituindo Capel aos 81 
minutos, que trouxe sangue novo 
à equipa de Alvalade.  

 No entanto, foi ao minuto 97 
que ocorreu o momento mais 
insólito do jogo e que acabou 
por ditar a vitória da equipa da 
casa. Na sequência de um lança-
mento de linha lateral, a bola foi 
parar à área, Luisão caiu ao chão 
mas conseguiu cabecear a bola 
junto ao relvado e surpreendeu 
Patrício, que deixou escapar a 
bola entre as pernas. Momento 
infeliz do guardião da selecção 
nacional, que até estava a assi-
nar uma boa exibição. O Sporting 
não conseguiu recuperar do golo 
e, esgotado o prolongamento, o 
Benfica venceu a partida. 

Jorge Jesus considerou o resul-
tado “justo”, enquanto do lado do 
Sporting ecoaram as críticas à 
arbitragem feitas pelo presidente 
do Sporting, Bruno de Carvalho.
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Hulk foi a figura principal da equipa Russa

Van Persie, fez o único golo do jogo

M. United 1 – Arsenal 0

Arsenal 
lidera 
isolado a 
Liga Inglesa

Apesar de ter perdido na jornada 
11, o Arsenal mantém-se líder iso-
lado da Liga Inglesa com 25 pontos, 
seguido de perto pelo Liverpool e 
Southampton. O United conseguiu 
vencer, pela margem mínima os 
gunners com um golo de Van Per-
sie (antigo goleador do Arsenal) e 
assim chegar ao quinto lugar com 
os mesmo pontos que o Totenha-
am de André Villas-Boas, que per-
deu com o Newcastle, e o Everton, 
que empatou com o Crytal Palace, 
promovido este ano à primeira di-
visão inglesa e que ocupa o último 
lugar da mesma. 

O Liverpool assegurou o segun-
do lugar ao vencer o Fulham em 
Anfield Road por 4 – 0 com dois 
golos de Suarez e três assistências 
de Steven Gerrard, o “capitão fan-
tástico”, como lhe chamam por ter-
ras de sua majestade. 

Já o Chelsea de José Mourinho 
continua no quarto lugar depois 
de empatar (no último minuto 
com um penalti milagroso) com 
o West Brom por 2 golos de Eto’o 
e Hazard. Dos 11 jogos até agora 
disputados a equipa do português 
venceu apenas 6 e perdeu 2. 

Também o City, grande surpre-
sa das últimas épocas, escorregou 
frente ao Sunderland, depois de 
golear na passada jornada o Norwi-
ch por 7 – 0, e conta com 19 pontos. 

Jessica Mendes
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Zenit 1 – FC Porto 1

À partida para a Rússia, a poucas 
horas do encontro com o Zenit 
de Moscovo, o Presidente do FC 
Porto, Pinto da Costa, respondeu 
com silêncio quando questiona-
do sobre se este seria um encon-
tro decisivo para as aspirações 
do Porto na Champions. E se é 
verdade que o empate por um 
golo não deixa a sua equipa fora 
das contas do apuramento para 
os oitavos de final, também não 
é menos verdade que os cur-
tos quatro pontos que acumula 
nesta fase e a viagem que ainda 
terá de fazer a Madrid causam 
alguma apreensão aos portistas.

O Porto apresentou-se em solo 
russo sem grandes surpresas, 
apenas com Josué e Defour a vol-
tarem ao onze portista. A equipa 
portuguesa até entrou melhor na 
partida, pressionando o Zenit e 
assumindo o controlo do jogo. O 
primeiro sinal de perigo do ata-
que azul e branco surgiu aos 8 
minutos dos pés de Danilo, um 
dos mais inconformados, junta-
mente com Fernando, que rema-
tou de pé esquerdo para defesa 
a dois tempos de Lodigin. A res-
posta do Zenit surgiu em contra-
ataque, com Hulk a fazer uso 
da sua velocidade, oferecendo 
a bola ao ex-benfiquista Witsel, 
que à entrada da área rematou 
por cima da baliza de Helton.

Os pupilos de Paulo Fonseca 
controlavam a partida e, pre-
cisamente a meio do primeiro 
tempo, Danilo descobriu Lucho 
Gonzalez dentro da área russa 
e o capitão agradeceu a oferta 
do internacional brasileiro e fez 

Helton foi santo e pecador  
em empate que compromete

Bernardo Bento

Num jogo em que a equipa de Paulo Fonseca pretendia apenas a vitória, o ex-dragão 
Hulk trocou as voltas aos campeões nacionais, que no fim da quarta jornada da Liga 
dos Campeões ocupam o terceiro lugar do grupo

o primeiro golo do jogo. Lodi-
gin, o guardião russo, não ficou 
muito bem na fotografia, dando 
a ideia de que confiou que o ca-
beceamento de ‘El Comandan-
te’ iria sair pela linha de fundo.

Esta vantagem não durou mui-
to tempo, pois 5 minutos volvidos 
Helton e Alex Sandro atrapalha-
ram-se e Hulk não se fez de ro-
gado e colocou o resultado num 
empate a uma bola. Tal como já 
havia prometido quando voltou à 
cidade do Porto para o jogo da 3ª 
jornada da fase de grupos, o brasi-
leiro que brilhou na sua passagem 
por Portugal não esboçou qual-
quer festejo depois de colocar a 
bola nas redes da baliza portista.

Na segunda parte o Zenit en-
trou mais forte e determinado, 
sempre com Hulk como figura 
principal. Os azuis e brancos, a 
pagarem pelo esforço despendido 
durante os primeiros 45 minutos, 

não conseguiram suster a ofensiva 
russa e aos 51 minutos Otamendi 
comete falta dentro da área, num 
lance em que a bola toca no braço 
no braço do central argentino. Na 
conversão da grande penalidade, 
Hulk teve o seu momento menos 
conseguido da partida, e deu a 
oportunidade a Helton de se redi-
mir, que defendeu com facilidade 
um remate bastante denunciado.

Até ao final dos 90 minutos, os 
campeões russos continuaram 
por cima fazendo sempre valer 
a sua velocidade e poderio físico 
assinaláveis, com o internacional 
russo Arshavin a ser constante-
mente uma seta apontada à baliza 
portuguesa. Helton, recuperado 
do erro que havia ditado o em-
pate, respondeu “presente” e não 
deixou o Zenit chegar à vitória. 
Destaque para o remate de Silves-
tre Varela já perto do apito final, 
que com um pontapé de fora da 

área com o seu pior pé, esteve per-
to do 2-1, negado por Lodigin com 
uma excelente defesa para canto. 
Paulo Fonseca colocou ainda o 
argelino Ghilas ao lado de Jack-
son nos últimos 5 minutos, opção 
que não surtiu qualquer efeito.

No final da partida, o capitão 
Lucho salientou a boa imagem 
deixada pela equipa em São Pe-
tersburgo, opinião partilhada 
também por Jackson Martinez 
que lembrou que o Porto não está 
matematicamente arredado da 
próxima fase da liga dos Campe-
ões. Já Paulo Fonseca, resignado 
com o empate, lamentou a faci-
lidade com que os adversários 
dos campeões nacionais chegam 
ao golo. Cabe ao técnico portista 
e aos seus pupilos corrigirem es-
tes erros defensivos, se quiserem 
que a passagem aos oitavos de 
final da Liga milionária seja uma 
realidade possível de alcançar.  

o Olympiakos quem consegui 
pontuar, aos 12 minutos, com um 
golo de Kostas Manolas. Os portu-
gueses fizeram pressão dentro de 
campo até ao apito final, mas Ro-
berto, o guardião da baliza heléni-
ca, impediu a finalização de todas 
as jogadas benfiquistas.  

Do lado dos gregos, o destaque 
vai, de facto, para a exibição do guar-
da-redes Roberto, que negou todas 
as tentativas de golo das águias. 
No lado dos encarnados foi Ruben 
Amorim o homem do jogo. O cami-

sola 6 foi um trunfo para a equipa 
dos encarnados, criando situações 
de perigo no ataque e marcando a 
sua presença também na defesa.

Jorge Jesus ficou satisfeito com 
a exibição da sua equipa. Em de-
clarações à TVI, disse: “O Benfica 
demonstrou que sair daqui com 
o empate era uma derrota face ao 
que jogou. Fizemos um jogo de 
grande qualidade. O Olympiakos 
fez apenas um remate à baliza, 
num livre”. Para o treinador ben-
fiquista, foi Roberto o homem do 

jogo e aquele que impediu que 
as águias chegassem à vitória. 
“Quem marca este jogo é o Rober-
to, tirou seis golos ao Benfica, fez 
grandes defesas”. Jesus não ficou 
contente com o resultado, mas 
considerou que o Benfica mostrou 
a sua qualidade nos palcos euro-
peus. “Não estou satisfeito porque 
não ganhámos, mas demonstrá-
mos mais uma vez, na Europa, a 
grande qualidade do Benfica, que 
não foi traduzida em golos.” 

O jogo fica também marcado pela 

saída de Óscar Cardozo durante a 
segunda parte, devido a uma lesão. 
O camisola 7 fez um traumatismo 
com entorse no tornozelo esquer-
do e o Benfica não anunciou ainda 
quanto tempo levará a recuperação.

O Benfica ocupa assim a 3º po-
sição do grupo C da Liga dos Cam-
peões, com 4 pontos, antecedido 
pelo Olympiakos com 7 pontos e o 
líder de grupo, PSG, com 10 pon-
tos. A passagem à próxima fase 
depende agora do resultado das 
restantes equipas. 

Rita Cipriano

Roberto, o fantasma do Benfica
Olympiakos 1 – Benfica 0

Num jogo decisivo para os encarnados, Roberto, o guarda-redes da equipa grega, impediu que o Benfica finalizasse  
as suas jogadas comprometendo assim a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões

O Olympiakos venceu o Benfica 
por 1-0 na 4º jornada da Liga do 
Campeões. Apesar da pressão 
constante as águias saíram derro-
tadas da Grécia. O Benfica entrou 
determinado na partida, criando 
situações de perigo desde o minu-
to 4 com o remate de pé esquer-
do de Óscar Cardozo. Quem lhe 
seguiu as pegadas foi Markovik, 
que ao minuto 8 quase marcou 
na baliza de Roberto. Porém, foi 
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Dentro do campo é “imprevisível, inteligente”, fora dele “bastante tranquilo e responsável”.  
Aos 19 anos, Ivo Oliveira trocou o Sporting pelo Benfica para se tornar jogador profissional  
de futsal. Sonha com a seleção e está feliz com o apoio que lhe dão na Luz. “Confesso que não 
estava habituado a tudo isto”

“Quero ficar muitos anos no Benfica  
e chegar à selecção nacional”

Entrevista
Bernardo Bento

Ivo Oliveira, vive o sonho de se tornar jogador profissional de futsal

Desde muito novo apaixonado 
pelo futsal, Ivo Oliveira vive hoje 
um sonho de criança e pelo qual 
sempre lutou desde os tempos 
em que jogava no clube do seu 
bairro: ser jogador profissional de 
futsal. Após cinco anos de verde 
e branco ao serviço da formação 
do Sporting Clube de Portugal, 
o jovem natural de Lisboa veste 
agora de vermelho e branco, 
e tenta afirmar-se no plantel 
sénior de futsal do Sport Lisboa e 
Benfica.
Alguns meses depois da 
mudança do Sporting para o 
Benfica, como é que encara 
essa situação e a forma como as 
pessoas reagiram?
Muita gente não estava à espera 
que esta mudança acontecesse, e 
acredito que, se calhar, algumas 
pessoas não contavam mesmo 
que eu não continuasse [no 
Sporting]. Principalmente aquelas 
que são adeptas do Sporting 
e que me acompanhavam há 
vários anos, que sei que ficaram 
tristes. A verdade é que fui-me 
apercebendo que não iria ficar 
no plantel sénior, e penso que 
qualquer outra pessoa que se 
encontrasse na minha posição 
tinha tomado a mesma decisão. 
São oportunidades que não 
estão sempre a aparecer, e 
naturalmente todos desejamos 
o melhor para nós próprios. 
Naquele momento senti que a 
decisão de vir para o Benfica era a 
melhor opção para mim.
Veste agora a camisola 
vermelha e branca. Sente-se 
feliz no novo clube?
Sinto-me bastante feliz por estar 
onde estou. Estou inserido num 
ambiente bastante diferente do 
que estava habituado. O Benfica 
é dono de uma grandeza que 
não consigo sequer explicar. 
Em nenhum momento nos falta 
alguma coisa, temos o apoio 
incondicional de todas as pessoas 
da estrutura. Confesso que não 
estava habituado a tudo isto.
Foi desde cedo, principalmente 
no distrito de Lisboa, 
reconhecido como um 
dos bons valores do futsal 
português. Foi sempre fácil 
lidar com esse estatuto?
Sinceramente, nunca pensei 
nisso dessa forma. Sempre me 

metas a que nos propúnhamos 
de modo a sermos cada vez mais 
competitivos. 
Construir uma carreira de 
sucesso nesta modalidade não 
é uma tarefa fácil e implica 
alguns sacrifícios. Quem tem 
sido o seu principal apoio ao 
longo de todos estes anos?
Os meus principais apoios ao 
longo destes anos têm sido os 
meus familiares, principalmente 
os meus pais, e todos os meus 
amigos e companheiros de 
equipa. Sem eles, talvez não 
tivesse sido capaz de superar 
algumas adversidades pelas quais 
passei.
Tem apenas 19 anos. Sente-se 
diferente, dentro e fora do 
campo, por ser o jogador mais 
novo do plantel?
Não me sinto diferente, mas 
sei que ainda tenho bastante 
a aprender e que não é fácil 

afirmar-me numa equipa com 
a dimensão do Benfica. Apesar 
disso, sinto que todas as pessoas 
dentro do clube, e principalmente 
os meus colegas, colaboram para 
que eu evolua de dia para dia, e 
acima de tudo fazem-me sentir 
bem. Para além de excelentes 
jogadores, são também pessoas 
excepcionais que estão sempre 
dispostas a ajudar.
Como é que analisa a evolução 
do futsal em Portugal, e a 
integração e afirmação dos 
jovens nesta modalidade?
Existiu uma evolução tremenda 
nos últimos anos, se bem que 
talvez a competitividade do 
principal escalão tenha vindo 
a estagnar. Mas penso que a 
importância crescente que vem 
sendo dada ao futsal vai fazer 
com que cada vez mais pessoas se 
apaixonem por esta modalidade 
tão entusiasmante. Quanto aos 
jovens, há grandes valores em 
Portugal, mas o facto de não 
terem a confiança de alguns 
treinadores, impossibilita a sua 
afirmação no panorama nacional 
em tão tenra idade.
Quais são as suas principais 
características, dentro e fora do 
campo?
Dentro da quadra tento ajudar os 
meus colegas, sou imprevisível, 
inteligente, bom tecnicamente, 
gosto de marcar golos e tento que 
as pessoas gostem do que estão a 
ver. Fora do campo sou bastante 
brincalhão, considero-me um 
bom amigo, bastante tranquilo 
e responsável. Gosto de ir ao 
cinema, estar com os amigos, 
e essencialmente gosto de me 
sentir feliz.
Depois de 12 anos a praticar 
futsal, e após vários títulos 
conquistados ao longo da sua 
formação, certamente ainda 
tem vários objectivos por 
cumprir. Quais são as suas 
principais ambições a curto e 
longo prazo?
 As minhas principais ambições 
passam por afirmar-me no 
Benfica, ficar por muitos anos 
neste clube e chegar à seleção 
nacional A. Sei que para 
isso tenho que ser uma peça 
importante no meu clube, para 
que um dia também o possa ser 
na seleção. Depois, tenho ainda 
o sonho de um dia poder vestir a 
camisola do Barcelona e disputar 
a liga espanhola. 

ganhei realmente muitos amigos 
durante o tempo que passei no 
Sporting. Fiz parte de excelentes 
equipas, tive bons treinadores 
e sei que devo muito a essa 
instituição, pois parte do que sou 
devo a esse clube que representei 
em três escalões de formação. Ter 
usado a braçadeira de capitão foi 
uma grande responsabilidade, 
pois senti que tinha que ser 
um líder dentro do grupo. Por 
vezes, sei que não fui a voz de 
comando que poderia ter sido, 
mas isso também me fez crescer 
e sinto que ao longo do tempo fui 
desenvolvendo essa capacidade. 
Conquistei também vários 
títulos ao serviço da formação 
do Sporting, onde a ambição 
estava sempre presente. Na nossa 
cabeça o objectivo já não era 
apenas ganhar. Trabalhávamos 
sempre com o intuito de jogar 
bom futsal e bater recordes e 

foquei em fazer o que mais 
gosto, dando todos os dias o meu 
melhor. Se calhar, por vezes não 
fui reconhecido da forma como 
esperava ter sido, mas mantive 
sempre os meus objectivos e não 
me desleixei. A última coisa que 
queria era estar hoje a ouvir da 
boca das pessoas que poderia ter 
sido um bom jogador, mas que 
não cheguei ao patamar a que 
era capaz por falta de empenho e 
dedicação.
Este reconhecimento deu-se 
também ao longo dos anos em 
que representou o principal 
rival do seu atual clube. Como 
é que foi esta passagem pelo 
Sporting, onde chegou mesmo 
a utilizar a braçadeira de 
capitão?
Foram cinco anos dos quais 
me orgulho bastante. Conheci 
pessoas que sei que irão 
permanecer na minha vida, pois 
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Educação

Escolas 
públicas 
ficam atrás 
no ranking

Os colégios privados voltam a lide-
rar os rankings do ensino básico e 
secundário, feitos com base nos 
resultados dos exames e provas na-
cionais. As 20 melhores escolas se-
cundárias são privadas, sendo que 
os primeiros seis estabelecimentos 
públicos surgem apenas entre o vi-
gésimo e o trigésimo lugares.

A melhor média do secundário 
foi a do Colégio de S. João de Brito, 
em Lisboa, com 13,94 valores. No 
que se refere a escolas públicas, 
a primeira no ranking do secun-
dário foi a Infanta D. Maria, de 
Coimbra, com 11,78 valores, em 
21º lugar. No geral, apenas 107 es-
colas públicas do secundário con-
seguiram média de 9,5 valores ou 
superior. 

Já no 1º ciclo, o melhor resulta-
do do quarto ano foi do Colégio 
Privado D. Diogo, de Braga. No 
que se refere ao 6º ano a escola 
melhor classificada foi o Colégio 
Nossa Senhora do Rosário, no 
Porto, e quanto ao 9º ano a melhor 
classificação foi do Colégio Nossa 
Senhora de Lurdes, também no 
Porto. A escola pública melhor 
classificada do ensino básico foi 
a Escola Secundária Artística do 
Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, em Braga.

A Federação Nacional dos Pro-
fessores (Fenprof) considerou que 
a divulgação dos rankings é “redu-
tora, injusta e perversa” e que re-
flete um “ataque à escola pública”. 
A Fenprof adianta que os rankings 
comparam as escolas públicas e 
privadas “sem atender aos dese-
quilíbrios do país e a fatores que 
a investigação comprova que in-
fluenciam fortemente os resulta-
dos dos alunos”.

Os rankings baseiam-se em mé-
dias de exame “e difundem uma 
imagem negativa das escolas pú-
blicas”, adianta a Fenprof, defen-
dendo que estes “põem a jogar no 
mesmo campeonato escolas pri-
vadas que selecionam criteriosa-
mente os seus alunos com escolas 
públicas a que todos (justamente) 
têm acesso”. 

O ministro da Educação, Nuno 
Crato, comentou o resultado do 
ranking ao referir que “ainda há 
muito a melhorar nas escolas” 
portuguesas. E adiantou: “Este é 
um trabalho que envolve todos. 
Envolve professores, envolve fa-
mílias, envolve apoio aos nossos 
jovens e envolve exigência da par-
te de todos.” 

Inês Sá

Pelos estudos, pelo trabalho ou por amor, muitos portugueses  
fazem as malas e partem em busca de uma vida melhor. Mais de  
120 mil emigraram em 2012

Portugueses pelo mundo 
brilham em áreas como  
a música ou a moda 

Emprego

Portugal assiste a uma nova vaga 
de emigração. Este fenómeno 
social teve uma maior incidên-
cia nos anos 60, mas nos dias 
de hoje volta a ganhar alguma 
expressividade. Só em 2012, se-
gundo o Instituto Nacional de 
Estatística, emigraram 121.418 
portugueses. 

As razões são diversas. Uns 
vão à procura de um emprego, 
outros vão atrás de um sonho. 
Na mala, todos levam a cultura 
portuguesa consigo.

Bruno Borralhinho, violon-
celista, abandonou a cidade da 
Covilhã com 18 anos rumo a Ber-
lim, onde fez a sua licenciatura 
em violoncelo. Hoje, aos 31 anos, 
continua a viver na Alemanha. 
É membro da Orquestra Filar-

Rita Cipriano mónica de Dresden, e fundador 
e diretor artístico do Ensemble 
Mediterrain. Foi considerado 
pelo jornal Público como “em-
baixador da música portuguesa”.

Bruno é um caso de suces-
so lá fora. É solista em diversas 
orquestras de vários países e já 
tocou em algumas das salas de 
espetáculos mais conceituadas 
do mundo. 

No caso de Iris Santos, estilista 
portuguesa de 27 anos, não foi o 
país que a atraiu, nem os estu-
dos que a moveram. Emigrou 
para Moçambique atrás do seu 
amor, mas foi lá que conseguiu 
a matéria-prima para revelar o 
seu talento. Vive em Moçam-
bique desde 2011 e a sua fama 
vem da forma como conseguiu 
desenhar e costurar vestidos de 
capulana, tecido característico 

de Moçambique, concedendo-
lhes um estilo clássico europeu. 
A portuguesa recorre a progra-
mas de televisão e à sua pági-
na do Facebook para dar uma 
maior visibilidade ao seu traba-
lho, estratégia essa que tem sido 
bem-sucedida, pois esteve pre-
sente na Alemanha para mostrar 
a sua mais recente coleção. 

Já Diogo Faria, de 34 anos, é 
artista no Cirque du Soleil. Em 
2008 foi para o Canadá fazer 
uma formação para um espetá-
culo e ao final dum mês já tinha 
dado nas vistas. Foi então con-
vidado pelo diretor artístico do 
Cirque du Soleil para integrar 
o elenco do espetáculo ‘Ale-
gria’.  Conhecido por ‘Big Bird’, 
o jovem é especialista em acro-
bacias, promovendo um espe-
táculo cheio de ritmo e energia, 

onde a cor assume um papel 
importante. Mas, para além de 
membro do elenco do espetácu-
lo, Diogo está agora encarregue 
de coordenar os bastidores do 
mais conceituado circo do mun-
do. É então responsável pelas 
entradas e saídas dos artistas, 
verificando se o alinhamento 
está a ser cumprido para que o 
show decorra como previsto.

Bruno, Iris e Diogo são o 
exemplo de três jovens portu-
gueses que não tiveram medo 
e partiram em busca de um so-
nho, em busca de uma vida des-
conhecida. O sucesso é comum 
aos três. Cada um na sua área 
consegue representar o seu país 
da melhor forma. Apesar de tra-
balharem no estrangeiro, carre-
gam consigo as suas raízes e os 
seus valores lusos.

Só em 2012, segundo o Instituto Nacional de Estatística, emigraram 121.418 portugueses

DR


