Diretora: Deolinda Almeida • Workshop temático de Imprensa nº 132178-1 • 23 de Outubro a 24 de Novembro de 2017

Gazeta do Cenjor
DR

Fim de dinastias africanas de Angola e Zimbabwe

Promessa de futuro
para o povo que vibra
nas ruas de África
Petróleo, diamantes e informação mudam de mãos em Angola, quebrando 38 anos da dinastia Dos Santos.
Também Mugabe parte do Zimbabwe, numa transferência pacífica do poder que detinha há três décadas.
Sem revoluções ou primaveras prometidas, a esperança voltou às ruas de ambas as capitais africanas pág. 2
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com que o atual Governo angolano começou a arrumar a casa foi
surpreendente e era imperativo, o
país estava numa situação económica e social muito preocupante.
Mas o mais importante será alterar
a Constituição e haver eleições diretas do Presidente, segundo Alexandra Simeão.
As forças influentes de Angola
vão reagrupar-se e uma nova linha
de poder emergirá, embora a dúvida se será mais transparente, mais
democrática, mais justa e liderada
pelo próprio Presidente ou controlada por outros que manipularão o
audaz João Lourenço. Mas a mudança aconteceu, a família dos Santos está afastada por agora, não dos
seus bens, mas do poder e dos centros de decisão angolanos.

Uma transferência
pacífica

Dinastias africanas à beira do fim

A incerteza
de uma
nova era
O reinado de 38 anos de José Eduardo dos Santos parece
ter os dias contados. As empresas ligadas à família dos
Santos receberam, em 2015, 12 mil milhões de euros
em negócios, num crescendo exponencial desde 2006.
Também no Zimbabwe, termina o el dorado de três
décadas de Robert Mugabe, já que o seu vice-presidente
liderará o país até novas eleições

Paula Bilé
e Rosana Rocha
Por decreto, antes do término do
mandato, José Eduardo do Santos
deixou nas mãos dos filhos e família
um elevado nível de riqueza. Toda
a manipulação do poder por parte do ex-presidente tornou-se tão
evidente que começou a incomodar as elites mais conotadas com
o MPLA. Mas José Eduardo excedeu-se ao mandar publicar no dia
da tomada de posse do novo Presidente um decreto que dava puderes especiais a Isabel dos Santos
na Sonangol.
A credibilização da empresa perante as petrolíferas internacionais
era urgente e passava pela exoneração dos filhos do ex-presidente
dos cargos mais mediáticos, que
se julgavam totalmente intocáveis
e não levaram a sério as palavras de
João Lourenço. Durante a tomada
de posse, o atual presidente angolano afirmou que daquele dia em
diante em Angola deixava de haver gente “tão poderosa” que “não
pudesse ser punida” e “ gente tão
fraca que não pudesse ser protegida pela lei”.
E o fim do reinado começou, primeiro com a extinção do gabinete de Revitalização e execução de
Comunicação Institucional (GRECIMA) através do qual Tchizé dos
Santos e Paulino dos Santos recebiam, anualmente, cerca de 40 milhões para gerir a televisão Pública
de Angola. Os sinais foram-se acumulando, terminando com o afas-

tamento de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol. Estes foram
os primeiros passos na arrumação
da casa. As exonerações multiplicaram-se nos principais cargos e
estruturas do poder desde os petróleos, indústria dos diamantes,
finanças, comandante da polícia,
chefe da secreta militar angolana
até à área judicial.
Luaty Beirão, um dos mais conhecidos ativistas em Angola, diz
que o atual Presidente “já fez uma
revolução” no País. Ninguém contava que “fosse tão rapidamente mexer nos interesses instalados da família que durante 38 anos teceu a
sua teia de interesses”. Outra voz que
se levantou contra José Eduardo dos
Santos foi um histórico do MPLA,
Ambrósio Lukoki, que apelou à saída do ex-presidente da presidência do partido para que João Lourenço possa fazer o seu trabalho.
“Não conhecemos, nem na oposição, alguém que tenha este ímpeto de em tão pouco tempo por
as coisas dentro do eixo, deduzo
que se fosse a oposição a ganhar,
eles iam ser muito mais cautelosos
para não parecer uma caça as bruxas”, salienta, ainda, Luaty Beirão.
Alexandra Simeão, analista e ex-vice-ministra angolana da Educação, lembra que “as reformas em
curso são essenciais”, mas que “exonerar não chega”. Esta analista sublinha “uma necessária avaliação
dos centros nevrálgicos e estruturantes”, face ao estado das coisas
e “avaliar se houve dolo e, se sim,
se pode ser ressarcido”. A rapidez
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Robert Mugabe renunciou esta semana à presidência do Zimbabwe,
cargo que ocupava há 30 anos, uma
semana após os militares terem tomado o controlo do país. O agora
ex-chefe de estado da antiga Rodésia, demitiu-se depois de ceder
a pressões do seu próprio partido, o
ZANU-PF, que na semana passada
o tinha afastado da liderança. Robert Mugabe comunicou a sua demissão por carta enviada ao Parlamento, que debatia a sua destituição, e apesar de alguma resistência
anterior, não perdeu face.
A notícia foi recebida com aplausos no Parlamento e emoção nas
ruas da capital, Harare, onde se
concentraram centenas de pessoas nos festejos do início de uma
nova era. A saída do antigo líder do
Zimbabwe, até agora o mais velho
chefe de estado do Mundo em exercício, põe assim termo a um período de incerteza.
A escolha do seu sucessor recai
agora sobre o vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, demitido há
duas semanas por Robert Mugabe, quando este mostrou intenção
de deixar o poder para a sua mulher, Grace.
Segundo o ZANU-PF, o número
dois do partido, com conhecidas
ligações aos militares, deverá tomar posse até final da semana para governar até 2018, altura em que
haverá novas eleições. Emmerson
Mnangagwa, braço direito e aliado
de longa data de Robert Mugabe,
participou no Massacre de Gukurahundi, na região de Matabeleland,
onde se formou uma frente de resistência à tomada do poder pela etnia Shona do presidente. Uma elite
militar treinada pelos norte-coreanos massacrou, entre 1983 e 1984,
milhares de civis de etnia Ndebele,
como resposta aos protestos.
Robert Mugabe assumiu a poder
do Zimbabwe em Abril de 1980, inicialmente como primeiro-ministro após ter sido democraticamente
eleito, no mesmo mês em que foi
formalmente reconhecida a independência pelo Reino Unido. O governante acumulava os cargos de
chefe de estado, chefe de governo
e comandante das forças armadas
desde 1987, na sequência de uma
emenda constitucional.

Puigdemont trava proclamação da República da Catalunha

Independência adiada
A poucos dias do início da campanha eleitoral, advogado de Carles Puigdemont justifica
a não proclamação de uma República catalã como forma de conter repressão policial
Rosana Rocha
O advogado do presidente destituído da Generalitat, Jaume Cuevillas, admitiu esta quarta-feira que
Carles Puigdemont evitou proclamar a República da Catalunha para travar novos atos de violência,
caso a população se mobilizasse
para impedir a sua prisão. Em entrevista ao programa da televisão
catalã “8 al Dia”, o representante
legal de Carles Puigdemont revelou que o ex-líder do governo autonómico optou por não avançar
com a declaração para evitar “um
massacre”.
A Catalunha atravessa uma cri-

se política sem precedentes desde o referendo de 1 de Outubro,
uma consulta à autodeterminação
considerada ilegal pelo presidente do governo espanhol, Mariano
Rajoy, que culminou numa declaração unilateral de independência feita pelo parlamento catalão
26 dias depois. No dia da votação,
viveram-se momentos de tensão
em Barcelona com a intervenção
de elementos policiais, que resultou em confrontos com os votantes.
Carles Puidgemont viajou para
a Bélgica após a declaração de independência, o que levou o governo espanhol a emitir um mandado europeu de detenção. Sobre a

fuga, o ex-jornalista afirma que se
tivesse ficado na Catalunha, seria
“uma desculpa para que o Estado
recorresse à violência”. Carles Puigdemont aguarda em Bruxelas a decisão da justiça belga sobre o pedido de extradição para Espanha,
anunciada para 4 de Dezembro.
A dias do início da campanha para novas eleições, convocadas pelo governo espanhol aquando da
dissolução do parlamento e consequente aplicação do Artigo 155º da
Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha, Mariano Rajoy avisa que uma condenação da
justiça espanhola impedirá Carles
Puigdemont de cumprir o manda-

to, se voltar a ganhar o ato eleitoral de 21 de Dezembro. O ex-presidente da Generalitat está acusado de rebelião, sedição e peculato pela organização do referendo.
O Comissário Europeu para os
Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, assegurou à cadeia de rádio francesa Franceinfo que caso
a Catalunha continue a promover
a secessão, “não será membro da
União Europeia”. No fim-de-semana passado, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que o processo independentista da Catalunha foi
“um desastre” e “nunca devia ter
acontecido”.

Natxo Checa catalão, lisboeta e tudo

“O nacionalismo é uma ideia romântica
que não me diz respeito”
A viver há três décadas em Lisboa, Natxo Checa, fundador e curador da Galeria Zé dos Bois, está cada vez
mais convencido que a atual crise institucional espanhola “é uma questão absolutamente política”. Mesmo
que o ADN catalão lhe influencie o olhar
AUTO RETRATO NATXO CHECA

mensagem a Ramon Font [agora
ex-delegado da Catalunha em
Portugal] a dizer “Felicidades”
e ele respondeu-me passadas
cinco horas: “Fiquei sem
trabalho”. Nessa altura já tinha
sido acionado o artigo 155º e a
primeira coisa que fizeram foi
fechar a representação catalã no
exterior.

Entrevista
Rosana Rocha
Viu aos sete anos uma exposição
de Goya que lhe “trocou as
voltas” numa Barcelona que
sempre fez da cultura bandeira.
Diz não ser “apenas um catalão
em Lisboa” e considera o
nacionalismo um devaneio
“romântico” e uma ideologia
com a qual não se identifica,
diluída nas milhas que somou
em viagem pelo mundo.
Cidadão global, compreende
a vontade de pelo menos
“metade da população” pela
autodeterminação, à luz da
violência exercida sobre os
votantes durante o último
referendo. Mais que uma questão
de preservação da identidade
cultural, Natxo Checa considera
esta uma questão política.
Deixou Barcelona há 30
anos. Sente esta questão
da Catalunha como um
estrangeiro?

Havia um espírito regionalista,
quase provinciano, na Catalunha
que olhava para Norte e no qual
não me reconhecia. Nós somos
mais parecidos com França
do que com Espanha e eu sou
mais parecido com Espanha
do que com França. Mas nunca
houve um distanciamento total
do que acontece com a vida
catalã, mesmo estando cá a
viver. O nacionalismo é uma
ideia romântica que não me
diz respeito, o que não quer
dizer que não tenha um grande
apego e identificação com a
cultura catalã. Acredito que há

Mas sentiu-se cidadão de um
novo país?

Não tenho esse sentimento
primário de nação... Um chinês
é um irmão que eu não percebo
e vou tentar perceber. Estudei
numa escola estrangeira, sou
catalão por parte da minha
família, sou castelhano por parte
de outra, vivo em Portugal e
trabalho em imensos sítios do
mundo.
O catalão é língua cooficial em
Espanha…

uma espécie de ADN catalão
impregnado que influencia a
minha relação com a cultura.
Como é que lê o movimento
pró-independentista?

Até eu que não simpatizava com
a independência, cada vez estou
mais convencido desta luta.
As pessoas foram votar de livre
vontade e foram espancadas
porque queriam mesmo fazê-lo.
Espanha perdeu esta guerra…
afinal, houve em todos os
séculos momentos de rebelião,
de um povo que quis a sua
autodeterminação. Não se pode
fazer com que esse sentimento
seja abafado pela violência.
Não deixar haver um referendo,

vinculativo ou não, é muito
perigoso, porque o nacionalismo
catalão não é de uma minoria
e tem que ser levado a sério. A
forma como o governo central
reagiu a tudo o que aconteceu é
ressequida. Antes queríamos a
independência, agora queremos
muito mais.
E o papel de Carles
Puigdemon…

Ele fez o que era possível fazer
para abocar esta situação e
todos sabiam que isto não ia de
mansinho. Mas até nem fizeram
muito barulho, prometeram
apenas que iriam declarar a
independência se a votação
fosse nesse sentido. Mandei uma

Não, o castelhano é que é língua
cooficial na Catalunha, uma
nação que está sob domínio de
um governo central. A educação
dos catalães dos últimos 35 anos
tem sido “somos uma nação.”
A Catalunha sempre defendeu
e investiu muito na cultura…
Barcelona é Miró, Dali, Gaudi,
até Picasso e foi promovida
ao longo do século XX sob o
lema “Somos um país, somos
cultura”. Ir a Barcelona significa
contacto com exposições,
arquitetura, design, e isso tem
sido usado politicamente…
uma interferência de que não
gostei e que me fez sair de
Barcelona. Os catalães vão lutar
pela independência enquanto
puderem e não vão parar.
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Balanço do Orçamento do Estado para 2018

Contestação na rua,
reforma nas florestas
Ainda em discussão na especialidade, aquele que começou por ser o OE
do sal e do açúcar, transformou-se afinal numa batalha entre Governo
e sindicatos sobre a contagem de tempo e desbloqueio salarial de
professores. A luta segue dentro de momentos
MAFALDA CARDOSO

Paula Bilé
Este pode ter sido o OE mais controverso dos últimos anos. Foram
mais de 600 as propostas de alteração que os partidos apresentaram na especialidade. As principais estão relacionadas com as
negociações entre o Governo e os
sindicados, sendo que a de mais
difícil consenso refere-se às progressões nas carreiras dos professores. O compromisso agora assumido prevê a recuperação do
tempo de serviço e a reposição
salarial ainda no período desta
legislatura. Contudo nada esta
garantido uma vez qua as negociações recomeçam a 15 de Dezembro.
Nesta fase, o Governo abriu um
caixa de pandora uma vez que outras categorias profissionais exigem igual tratamento, como as
forças de segurança e os magistrados. Todavia a coligação está de acordo em medidas como
o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego já em Janeiro e nos manuais gratuitos para
os alunos de 5º e 6º ano. No que
se refere à derrama estadual, o
PS não parece muito convencido
em aumentar este imposto para
as empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros, medida que o PCP quer aprovada e garante que existe um compromisso prévio com o Governo.

Sal em queda
À semelhança do que aconteceu
com ao açúcar o OE de 2018 previa uma taxa sobre o sal. Assim,
os alimentos com elevado teor de
sal tais como batatas fritas, biscoitos, bolachas, flocos de cereais e
cereais prensados seriam tributados com uma taxa de 80 cêntimos por quilograma, desde que
tivessem um teor de sal igual ou
superior a um grama por cada 100
gramas de produto. A taxa sobre
estes produtos é considerada pelo ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, uma medida de proteção da saúde pública,
já que o Governo estaria “a dar
um passo inovador” no sentido
de penalizar a junk food, consumida, especialmente, pelas camadas mais pobres da população.
Esta medida é controversa no
seio da coligação que suporta o
Governo, já que os comunistas rejeitam o aumento da carga fiscal
como solução para a diminuição
do consumo de sal e defendem antes medidas preventivas. Esta posição do PCP refletiu-se no sentido
de voto, mesmo tendo em conta
que esta medida renderia 30 milhões aos cofres do Estado. Também na oposição as vozes são discordantes, com o CDS a propor a
eliminação do imposto sobre os
alimentos com elevado teor de sal
e sobre as bebidas açucaradas. Para o deputado Pedro Mota Soares

Sobre a
reconstrução
do país:
“370 milhões
já constavam
da proposta
inicial e
300 serão
apresentados
na fase da
especialidade”
António Costa
Primeiro-ministro
DR

“estas medidas não visam mudar
comportamentos, visam exclusivamente buscar mais arrecadação
fiscal dessa forma”.
A anunciada redução do IRS,
de 21% para 19%, o regresso do
regime simplificado para recibos
verdes, a atualização das taxas e
emolumentos do Estado, a eliminação do adicional do IMI e ainda o reforço da dotação destinada às prisões, reúnem o consenso
da oposição PSD e CDS. Quanto
à redução dos custos de financiamento à Região Autónoma da
Madeira, PS e PSD parecem estar de acordo.
Depois do luto que se abateu
sobre Portugal causado pelos
fogos do último Verão, o país ficou mais desperto para as causas ambientais e o Governo prometeu refletir esse compromisso no OE de 2018. António Costa anunciou um investimento de
670 milhões para a reforma das
florestas, prevenção dos fogos e
apoio à reconstrução do país. Esta soma, em que “370 milhões já
constavam da proposta inicial e
300 serão apresentados na fase
da especialidade”, resulta de uma
atualização face às necessidades
apuradas. “É o resultado conjunto do esforço que vimos ser necessário mobilizar seja para a reconstrução seja para dar execução em 2018”, sublinhou o primeiro-ministro.

Compromisso ambiental
Pegada ecológica
neutra até 2050
Durante a abertura do 13.º
Congresso Nacional de
Engenharia Ambiental, em
Lisboa, o ministro do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes,
revelou que o Governo
quer incentivar projetos que
reduzam a pegada ecológica
em Portugal e referiu ainda
que os projetos municipais são
fundamentais para atingir a
neutralidade nas emissões de
dióxido de carbono até 2050.
Já em Junho, a Associação
Sistema Terrestre Sustentável
– Zero sublinhou o aumento
de 73% do consumo de
recursos naturais, entre 1961
e 2013, ocupando Portugal
o nono lugar entre os países
mediterrânicos. De acordo com
este estudo “seriam necessários
2,3 planetas” para responder
à projeção deste consumo.
Na base do crescendo de
libertação de CO2 estão as
opções alimentares e de
mobilidade, constituindo
“pontos críticos para
intervenções de mitigação”
com mais peso em Portugal.
João Pedro Matos Fernandes
disse ser necessário privilegiar
“todos os projetos que tornem
mais amena a presença
na rua”, tal como “andar
a pé” e “outros modos de
transporte como a bicicleta”.
Já a Zero propõem que se
aposte numa economia
circular, onde “a utilização e
reutilização de recursos seja
maximizada”, na promoção
de uma dieta alimentar
saudável e sustentável e na
disponibilização de condições
e infraestruturas que estimulem
a “mobilidade suave”.
Embora o país tenha tentado
melhorar no domínio do
abastecimento de águas
ou no tratamento de lixo e
esgotos, o ministro do Ambiente
confessa que ainda existe
muito a fazer em matéria de
mobilidade e transportes.
Bons exemplos de adaptação
a uma nova consciência
energética são o município
de Loulé, no Algarve e o
município do Entroncamento,
em Santarém. Ambos já
começaram a apostar em
soluções como a substituição
da atual rede de iluminação
pública por luminárias com
tecnologia LED, extensivas aos
semáforos no Algarve.
O município santareno tem
desenvolvido workshops sobre
o fenómeno da “transição
energética” e projeta uma rede
de ciclovias para mobilidade
sustentável, bem como aposta
na produção de energia
fotovoltaica nos edifícios
públicos. Paralelamente, o
município algarvio inclui na
sua estratégia ambiental
alternativa a construção de
edifícios energeticamente
eficientes no parque escolar
como a nova EB1 de Almancil.
Bianca Marques
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Cinco meses após os incêndios que devastaram Castanheira de Pêra

Castanhas, destroços e solidariedade
Um cheiro a resina impregna o ar do que deveria ser uma manhã fria de Novembro. No centro da vila, o
sol convida a percorrer o mercado semanal e a preparar o magusto. Ao longe, o som das motosserras nas
obras da vila só são abafados pela passagem de um carro mais audaz
Reportagem
Suzana Marto
Sempre ao telemóvel,
envergando um colete azul com
o emblema dos Médicos do
Mundo, a coordenadora da Missão
Esperança, Maria de Sousa, 45 anos,
atravessa a Praça do Fórum Ativo,
em direção ao pavilhão onde os
voluntários passaram à noite. Sem
tempo a perder, a responsável pelos
voluntários e a logística organiza
as tarefas para o dia que dividamse entre a triagem de roupa, os
escombros e a distribuição de bens.
Hoje, Maria com o seu braço direito
Paulo Almeida vão se dedicar a
distribuição de mantimentos nas
ruas.
Os voluntários têm entre 22 e
28 anos e chegaram na véspera
de Lisboa e Castelo Branco para
passar o dia de 11 de novembro
a limpar escombros. Ao primeiro
grupo juntam-se mais quatro
voluntários locais, com idades
entre os 14 e os 16 anos, dos
quais três pertencem ao Centro
de Acolhimento Temporário da
Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptadas de Castanheira de
Pêra (CERCICAPER). Até ao final de
Outubro foram 2300 os voluntários
a integrar a Missão Esperança,
segundo os Médicos do Mundo.
Passaram quase cinco meses
desde os incêndios de 17 de Junho
e os Médicos do Mundo continuam
a trabalhar no terreno. A diretora
executiva dos Médicos do Mundo,
Carla Paiva relembra que vieram
pela vontade da população
que sensibilizou a Câmara de
Castanheira de Pêra para a
necessidade de recorrer a uma

FOTOS: SUZANA MARTO

organização que tivesse experiência
em coordenar ajuda humanitária.
Pouco depois, nasce o projeto
Missão Esperança, que pretende
tanto dar apoio as pessoas afetadas
diretamente pelos incêndios
como às que estão em situação de
carência económica. Para Carla, um
ano no terreno não vai ser demais
“porque há muito trabalho”. Muita
área ardida e 77 casas destruídas
que é preciso voltar a erguer.

Arregaçar as mangas
Do outro lado da praça do
Fórum Ativo, o café Gil é a última
paragem antes de pôr a mão à
obra. Numa das mesas, duas
residentes da região comentam
a recolha da azeitona enquanto
ao balcão Madalena Ferreira, 22
anos, bebe apressadamente o
seu café. “Hoje, acabar a escola
é a prioridade porque para a
semana vem um grupo para
pintar”, explica a estudante em
Psicologia das Organizações.
Com mais três colegas da
Missão Aqui e Agora, Madalena
comprometeu-se em fazer
voluntariado todos os primeiros
fins de semana de cada mês
durante um ano. Este sábado
quis voltar para terminar a
limpeza dos escombros que
tinha começado na semana
anterior.
A referida escola, cedida
pela Câmara Municipal de
Castanheira de Pêra, vai ser a
sede de Médicos do Mundo.
“Esta foi a escola da minha
Maria de Sousa, José Oliveira
e Carla Paiva apostam
na coordenação de trabalho
de voluntariado

irmã mais velha”, diz Ana
Santos, de 15 anos. Começou
a fazer voluntariado no
pavilhão gimnodesportivo, na
triagem da roupa, logo depois
dos incêndios, mas agora é
a primeira vez trabalha nos
escombros. “Acho importante
ajudá-los, uma vez que eles nos
ajudam.”
O edifício de um piso,
coberto com telha, parece ter
sido abandonado. As paredes
perderam a pintura, as madeiras
das portas estão podres, e os
caixilhos vermelhos das janelas
estão vazios. Do exterior ouvemse as repetidas marteladas e a
voz do José Oliveira, 23 anos, a
distribuir tarefas aos voluntários.
O trabalhador da organização
Just a Change é quem preparar
a escola para uma atividade de
team building solicitada por
uma empresa de Coimbra.
No entanto para as quatro
casas reabilitadas no conselho
de Pedrogão Grande e de
Castanheira de Pêra, a ideia de
utilizar o voluntariado como
processo de recuperação das
pessoas foi posto de parte. “É
complicado por voluntários
a fazer obras estruturais que
exigem responsabilidade de um
engenheiro” justifica José
O azeite crepita ao contacto
dos torresmos numa das panelas
da cozinha no pavilhão da praça
do Fórum Ativo. A manhã está
a acabar e a cozinheira Luísa
Peralta, 56 anos, espera pelos
“seus meninos da Just a Change”.
E em dia de São Martinho não
poderia faltar as castanhas
cozidas com erva-doce em
sobremesa.

Emigração portuguesa ganha raízes europeias

“Ao sair, ganhas e perdes”
Leonilda Pereira respondeu à crise de 2008 com determinação. Jovem engenheira civil ainda, hoje com 35 anos, abraçou destinos
europeus para ter um percurso profissional digno, mas não esquece as terras beirãs
Suzana Marto
Hoje, os dias de Leonilda fazem-se em Reading, a 30 minutos de
Londres, em Inglaterra desde
2015. Sempre em busca de oportunidades profissionais, antes
de rumar para a capital inglesa
ainda trabalhou em Lisboa e em
Madrid. Foi o panorama de crise
que a levou a querer aventurar-se
mais longe. “A exigência inglesa é
diferente, mas o reconhecimento
também compensa e permite ter
mais tempo livre para desfrutar a
vida”, refere, apesar das saudades
da família e do clima ameno.

“Ao sair, ganhas e perdes”, desdramatiza esta portuguesa que já
conhecia a capital inglesa de viagens anteriores, o que lhe tornou
a integração mais suave. Prova
disso são os seus lugares prediletos como “Battersea Park para
estar com os amigos, Shoreditch
por ser um lugar alternativo e Covent Garden para tomar um copo
de vinho à noite”. Já a sua adaptação a Madrid não foi tão fácil, pois
o stress da capital espanhola obrigou-a a um corte profundo com o
seu ritmo beirão. Para trás ficou
o lugar de Roussa, perto de Pombal no distrito de Leiria, e o sabor

Leonilda Pereira, Beirã e
engenheira civil em Londres

autêntico da comida da sua mãe.
“Em Inglaterra, 70% dos produtos são importados, logo apanhas precoces e muitas câmaras
frigoríficas”, desabafa Leonilda.
Para já um regresso a Portugal
não está nos seus planos. Embora o Parlamento britânico esteja
a ultimar os contornos da saída
do Reino Unido da UE, a 29 de
Março de 2019, às 23h00. Leonilda revela que a perceção londrina no dia-a-dia sobre o futuro é
mais prática, mesmo em relação
ao perigo de atentados, já que se
procura viver com normalidade.
Cerca de 90 mil portugueses re-

sidem atualmente em Inglaterra e
metade desses vive nos arredores
de Londres, Mesmo se Lambeth
é conhecida como a Little Portugal, os bairros de Kensington,
Chelsea, Westminster e Brent são
os que mais acolhem emigrantes
portugueses. Em 2001, os dados
referem cerca de 37 mil portugueses residentes, o que representa
um aumento de 141% em 10 anos
na capital mais populosa da UE
(dados de 2011 estimam cerca
de oito milhões de residentes em
Londres e mais quatro a seis milhões nos seus arredores) e a segunda da Europa.
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Voluntários preparam-se para receber quem vive nas ruas

Centro Hospitalar de Lisboa Central reúne equipas de voluntários

Já é Natal na Comunidade
Vida e Paz

Voluntariado jovem

Respeitar a vontade
e o silêncio do doente

Semear sorrisos

No país dos afetos, a Comunidade Vida e Paz está desde Março a preparar a maior festa
de Natal para os sem abrigo, em Lisboa, de 15 a 17 de Dezembro. Durante três dias, a cantina
da Cidade Universitária receberá quem não tem teto
PAULA BILÉ

Reportagem
Paula Bilé
O espírito de Natal sente-se logo
ao subir as escadas da Cantina
da Cidade Universitária, os
rostos que se reencontram, os
abraços, os sorrisos, uma família
que se junta para fazer a maior
festa da cidade de Lisboa para
quem não tem um teto. Celestino
Cunha, um dos coordenadores
da Comunidade Vida e Paz,
começa a falar para os que vêm
pela primeira vez e para os que
já perderam a conta às vezes que
ali foram voluntários. “A festa
de Natal nasceu porque existe
um grupo de pessoas que sente
necessidade de ir ao encontro
das pessoas em situação de sem
abrigo desde o final dos anos
80”, explica. Já passaram uns
anos desde a primeira festa, na
Alameda, em Lisboa, quando
ainda não havia comunidade
e improvisou-se um Natal em
tendas disponibilizadas pelo
Exército.
A comunidade só nasceria mais
tarde, num autocarro que não
tinha motor mas que os vizinhos
conseguiram pôr a andar, recorda
Celestino Cunha. Mas isto foi

um incentivo para crescer. Hoje
existem dois centros terapêuticos,
um em Fátima e outro na Tomada,
no concelho de Mafra, e também
um centro de reinserção social
na Quinta do Espírito Santo, em
Sobral do Monte Agraço.
A festa de Natal é a continuação
de um trabalho que demora o
ano inteiro, em que todos os dias
os voluntários vão a 95 locais da
cidade, repartidos por 55 equipas.
Ao todo são cerca de 600. Levam
uma ceia para matar a fome, mas
também para criar uma relação de
proximidade e estabelecer laços.
“As pessoas têm o seu tempo e
temos de o respeitar. Nós vamos
todas as noites e aguardamos com
a serenidade possível. Quando
a pessoa decidir, estamos lá”, diz
Celestino Cunha.
Todos os dias é um novo dia. As
histórias, apesar de se repetirem,
são sempre diferentes, e todas
merecem a mesma atenção dos
voluntários. É nestes contactos
diários que começa a verdadeira
festa de Natal, e é nestes dias que
os laços ganham outra dimensão
e as relações começam ou
tornam-se mais fortes.
Luís Martins é um caso de
sucesso que foi apoiado pela

Comunidade. Tem 49 anos,
mais de metade marcados pelo
consumos de drogas leves ou
pesadas. “De meio quilo para
cima são todas iguais”. Conta que
houve um dia em que quis sair, e
naquele dia estava lá uma pessoa,
um técnico da Comunidade que
trabalhava na carrinha onde se
trocam seringas.
Luís veio dar a cara a uma sala
cheia de voluntários porque acha
importante que estes saibam onde
andam os casos de sucesso, já que
cerca de 74 por cento das pessoas
apoiadas acabam por voltar à
rua. “Eu hoje estou aqui para vos
mostrar um dos que ficou bem.
Estou limpo e sóbrio há oito anos”,
diz com orgulho. A sala irrompe
num aplauso.

Uma grande
casa de família
Miguel Salgueiro, também
coordenador da Comunidade
Vida e Paz, está ainda com a voz
embargada quando começa
a explicar porque estão todos
reunidos. “Estamos aqui com
um objetivo, com uma missão,
ajudar pessoas, motivá-las para
construir o seu projeto de vida, e
para aproveitar o Natal, a época

Levam uma
ceia para
matar a fome
e estabelecer
laços
em que somos mais humanos,
em que estamos juntos com
os nossos convidados para
lhes dar confiança e ajudálos a reconstruir a sua vida”.
Convidados. É esta a expressão.
Porque durante três dias as
pessoas em situação de sem
abrigo vão ser recebidas como
se estivessem a ser recebidas na
casa de cada um. A cantina vai-se
transformar numa grande casa de
família.
Este ano o tema é “
Comunidade em família”. A festa
é dos convidados mas também
dos voluntários. Será tudo feito
com material reciclado em escolas
do concelho de Lisboa. Em
2016 estiveram envolvidos 1252
voluntários, 1658 convidados,
3100 refeições, uma cidade
dentro da cidade. Os convidados
podem fazer o cartão de cidadão,

ir ao barbeiro, recolher roupa, ir
ao dentista, almoçar, jantar ou
dançar.
Guilherme Fontes, um dos
voluntários, conta que a pergunta
que se fez da primeira vez que
chegou à cantina foi: “O que é
que eu estou aqui a fazer?” Ficou
intimidado, mas continuou a
subir as escadas até à sala de
refeições onde se encostou a um
canto onde António, que também
já tinha estado na rua, meteu
conversa. Acabou por ficar. Muitas
das pessoas que vêm da rua são
ignoradas, conta Guilherme
Fontes. “Na maioria das vezes
não querem dinheiro, querem
conversar”, adianta.
Para Guilherme Fontes a festa
de Natal “é viciante”. Paulo, outro
voluntário que também já viveu
na rua, dá-lhe razão. E conta: “Sou
um dos primeiros e nunca mais
larguei a festa. O ano passado
foi-me dado o número 864, saí
daqui e comprei uma lotaria com
esses três números. Saíram-me
500 euros”. Na sala a gargalhada é
geral. Paulo, que durante 27 anos
foi alcoólico, até casou na Festa de
Natal da Comunidade Vida e Paz,
depois de não ter conseguido dar
o nó nas noivas de Stº António.

As várias ligas e associações de voluntários do Centro Hospitalar de Lisboa
Central juntaram-se para debater as melhores práticas da sua intervenção. Neste
primeiro encontro debateram erros e procuraram respostas para o futuro do
voluntariado
ABYLOS, TRENDS AND CONSULTING

Maria Helena Guedes
Na sala de conferências ainda
meia cheia, mas com as paredes
repletas de fotografias de médicos e enfermeiros “da história da
casa”, sentia-se no ar a alegria de
uma primeira vez. Naquele dia,
o pediátrico Hospital de D. Estefânia, único em Lisboa desde o
século XIX, iria receber o Dia do
Voluntário promovido pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central
(CHLC) que inclui, para além do
D. Estefânia, os hospitais de São
José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Curry Cabral
e Maternidade Alfredo da Costa.
A iniciativa do CHLC, através da
área de gestão de formação, coordenada por Ana Vaz Pereira, médica do Hospital de Sta. Marta,
pretendia juntar as várias ligas
ou associações de voluntariado
católico ou de apoio ao doente de
todos os hospitais e, assim, trocar
experiências e melhorar a prática
hospitalar dos voluntários.
Uns atrás de outros, os voluntários foram chegando, na sua
maioria mulheres e com mais de
60 anos, mas também vieram médicos e enfermeiros. As conversas
vagueavam pelas vivências de cada um e pela necessidade de partilhar com os outros aquilo que
têm para dar, seja “uma mão amiga, uma oração ou apenas o estar
disponível para ouvir”.
A antiga bastonária da Ordem
dos Enfermeiros, Maria Augusta Sousa, enfermeira aposentada
do Hospital dos Capuchos abriu
o encontro e Francisco Mendes,
da Abylos, empresa de formação que apoiou o evento, centrou-se nas boas práticas de um
voluntariado assertivo. A linguagem gestual de Pedro Almeida levou a plateia a experimentar um
exercício de ritmos e silêncios para que se chegasse a uma maior
coordenação entre todos. Várias
dezenas de voluntários esfregavam as mãos a um determinado ritmo, estalavam os dedos à
vez ou batiam com as palmas das
mãos nas pernas ou com os pés
no chão. De um ritmo descoordenado, ao início, chegou-se a um
exercício sintonizado e à gargalhada em uníssono.
Já com a plateia descontraída,
os resultados da informação recolhida através dos inquéritos efetuados aos voluntários mostraram que a maioria (34,9%) tem
entre 56 e 65 anos de idade. Metade diz ser voluntário “pelo bem
que pode fazer ao próximo”, cerca de 41,6% já está aposentado

Maria Augusta Sousa, enfermeira veterana, Pedro Almeida, animador e
Francisco Mendes, coordenador da equipa Abylos, promoveram o debate

e grande parte faz voluntariado
pelo menos uma vez por semana. Perfil desenhado, faltava agora desenhar outro futuro.
A plateia organiza-se em quatro
grupos de voluntários das várias
instituições que procuram debater questões sobre o desempenho adequado face às necessidades de apoio e ao respeito da
vontade e do silêncio do doente.

A maioria dos
voluntários
(34,9%) tem
entre 56 e 65
anos de idade,
metade aposta
“no bem que
pode fazer
ao próximo”,
cerca de
41,6% já está
aposentado
As conclusões encontradas geram
nova procura de respostas para
adaptar performances no futuro.
Num dos grupos de debate,
composto por cerca de dez pessoas cujas idades variavam entre
os 30 e os 88 anos, destacaram-se
voluntários dos vários hospitais,
cuja intervenção ia da área hospitalar à religiosa, quer pela sua
disponibilidade quer pela experiência e sabedoria. Isabel, de 88
anos, é voluntária católica e foi

cuidadora da sua família ao longo
da vida, embora agora viva sozinha. Maria Silvina, na casa dos 70,
é freira, vive em Lisboa há um ano
e está também ligada ao voluntariado católico. Sarah Fernandes e Manuela Vicente são bem
mais jovens e dão o seu melhor
no Hospital de D. Estefânia, junto de crianças doentes e pais em
sofrimento, tal como como Maria
Santos. Todas elas estão abertas
a mudanças e disponíveis para
apoiar quem mais precisa.
As conclusões do debate merecem agora a análise do CHLC,
mas ao longo do encontro foi sublinhada a necessidade de mais
formação e relembradas as regras
para conseguir gerir as próprias
emoções perante a dor e o sofrimento alheios com que os voluntários se deparam todos os dias.
A música será uma boa terapia
para enfrentar esse desafio e ela
não faltou neste encontro de voluntários.
Ao som dos músicos e atores do
Grupo Música dos Hospitais, um
coletivo de músicos profissionais
que colaboram em vários instituições hospitalares com atividades
adaptadas às condições dos seus
doentes, as lágrimas da octogenária Isabel estouraram quando
todos os presentes se tornam cantores e instrumentistas em temas
tradicionais portugueses e brasileiros. Um a um, os voluntários,
músicos por instantes, apropriaram-se dos instrumentos fornecidos pelo grupo e libertaram toda
a emoção experimentada durante o encontro e no relato de histórias de vida que agora explodiram em música.

“De repente, o tempo voa… são semanas mágicas.”
É assim que Teresa d’Orey, 23 anos, estudante
de Serviço Social, descreve a sua missão como
voluntária num campo de refugiados na Grécia
Margarida Burnay
Sempre fez voluntariado em Portugal, mas entre Agosto e Setembro deste ano abraçou um desafio
maior. Pela mão da ONG portuguesa PAR - Plataforma de Apoio aos
Refugiados, Teresa d’Orey foi até
Mytilini, na ilha de Lesbos, onde
integrou o quotidiano dos três a cinco voluntários portugueses da PAR
que prestavam apoio psicossocial
no campo grego de Kara Tepe. Assim, repartiu os seus dias “maioritariamente com famílias e em inglês que alguém sempre traduzia”,
em atividades ligadas às artes para crianças e em propostas de educação não formal para os adolescentes. Já que era Verão, apostaram
em desafios “mais recreativos, como algumas saídas de campo com
os miúdos e workshops de dança,
música e teatro”.
Lesbos é a ilha grega mais próxima da Turquia e, por isso, é o destino de muitos refugiados que se espalham por três campos de acolhimento. “Um campo em Mória, que
passou a ser o campo oficial (onde
todos os refugiados têm de ir em
primeiro lugar), com capacidade
para 2400 pessoas, mas que recebe
mais de 4000, um outro que acolhe
a maioria da população LGBT (para estarem mais protegidos), para
cerca de 200 refugiados, e Kara Tepe, um campo mais seguro para as
famílias, cerca de 750 pessoas, onde só se vê sorrisos, cor e alegria. E
a resiliência de cada pessoa é impressionante”, salienta Teresa.

Combater a dor
Segundo a voluntária, “os gregos de Lesbos são muito acolhedores para os refugiados”
que já fazem parte do quotidiano local. O centro comunitário Mosaik promove essa
interação, entre os habitantes de Mytilini e os refugiados, através da produção

de bolsas que reutilizam os materiais dos coletes salva-vidas. “Os padrões são sempre temas alegres…
É uma forma de ajudar a ultrapassar os traumas da viagem e as expectativas de integração”, sublinha
a voluntária.
E é também “uma revitalização
do Cemitério dos Coletes”, que não
é nada mais que uma lixeira enorme de coletes deixados pelos refugiados [nas margens da ilha após a
travessia do mar Egeu]. “A maioria
vem da Síria, Paquistão, Afeganistão, Irão, Iraque, entre outros refugiados também do Congo e da Nigéria, mas esses são muito poucos. Os
traficantes vendem uma vida ótima
na Europa, as pessoas vêm muito
enganadas e correm o risco de não
conseguir ser integradas no continente dos seus sonhos.”
Mas quanto ao futuro daquelas
famílias, “cada caso é um caso”, já
que os cenários possíveis incluem
“a deslocação para outros campos
e abrigos na Grécia continental ou
para casas em Mytilini ou podem
ainda ser mandados para o país de
origem.” Há também quem tenha
membros da família algures na Europa e que, assim, “peça para ir para
junto dos seus, mas há famílias que
estão meses, ou mesmo um ano, no
campo, à espera de poder ir ter com
os seus familiares, o que não é viável para ninguém. E talvez a nossa
partilha faça a diferença”, desabafa
Teresa d’Orey, decidida a perseguir
mais sorrisos.
O Cemitério dos Coletes
permanece intacto como
forma de simbolizar a crise dos
refugiados

FRANCISCA BARREIROS, VOLUNTÁRIA DA PAR
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PEDRO SADIO

Comunicação intitucional

Pontes para
uma mudança
eficaz
Cristina Vieira

Projecto de integração da terceira idade cresce em Lisboa

Avós ao poder
A Avó Veio Trabalhar tem tanto de família como de negócio. Este projeto
desafia o peso da idade e aposta na modernização de várias zonas da
cidade ameaçadas pela gentrificação
Cristina Vieira
O estereótipo da terceira idade
letárgica desde cedo sensibilizou Ângelo Campota, psicólogo,
que em 2014, criou com Susana
António, designer, o projeto A
Avó Veio Trabalhar, que já transportaram do Cais do Sodré para
o Poço dos Negros, em Lisboa.
“Uns anos antes, num outro projeto de inovação social, cruzei-me com a Susana e surgiu entre
nós uma grande empatia. Como
partilhávamos a mesma visão de
intervenção e operacionalização
de projetos, decidimos trabalhar
juntos”, diz o psicólogo.
Assim nasce, em 2013, a Fermenta, que tem como objetivo
preencher lacunas entre gerações, através da discussão e
aprendizagem, fomentando o
encontro e o legado imaterial
cultural das comunidades locais e usando o design como
ferramenta alavancadora. Esta
organização cria um ano mais
tarde A Avó Veio Trabalhar, para
as desafiar em vez de as reduzir,
aumentando-lhes a autoestima.
“Criámos uma estrutura para
a qual nos propusemos trabalhar
diariamente. O projeto parecia
ter potencial, mas nunca imaginámos que pudesse atingir as
proporções que hoje tem”, lembra
Ângelo Campota. Apresentaram
o projeto ao BIP/ZIP, programa

de Revitalização de Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária, da
Câmara Municipal de Lisboa, e
conseguiram um financiamento
que lhes permitiu arrancar com
alguma segurança financeira.
“Numa primeira fase, a nossa prioridade foi encontrar um
espaço, uma tarefa difícil que
conseguimos ultrapassar associando-nos ao Centro de Dia de
S. Paulo, no Cais do Sodré.”, explica Ângelo Campota. A Avó Veio
Trabalhar iniciou a sua atividade
com os 12 beneficiários apoiados
por aquele centro, focando-se na
reintegração dos seniores desta
zona da cidade numa vida em
comunidade, fugindo das ofertas tradicionais dos programas
sociais para idosos. “O que aconteceu a partir desse momento
foi mágico… as próprias pessoas
convidaram amigos, conhecidos
e familiares para se juntarem ao
grupo inicial”, sublinha o mentor.
Ao fim de três meses A Avó Veio
Trabalhar já contava com 30 avós
inscritas, número que não parou
de aumentar, tendo hoje 70 avós,
com idades compreendidas entre os 55 e os 91 anos. No início, a
idade mínima para fazer parte do
grupo era 65 anos, mas são cada
vez mais procurados por pessoas
que ainda não têm 60 anos.
Em 2015, na sequência de
parecerias várias, foi possível a
abertura da loja na Rua do Poço

“A cidade é a
nossa casa”
Paula Marques, vereadora
da Habitação e
Desenvolvimento Local
de Lisboa, sublinha a
necessidade de haver um
equilíbrio entre aquilo que é
o uso habitacional e o não
habitacional na cidade,
tendo em conta a questão
do turismo. A“ideia é criar
cidades sem medo, cidades
inteligentes”, esclareceu.
Também para Leonor Duarte,
responsável de Cidade
Sustentável, projecto que
desde de 2014, , pretende
despertar a consciência
para o processo de
gentrificação da capital,
perante a invasão acelerada
dos turistas. Assim, identifica
duas circunstâncias que
criaram um sentimento de
perda e até de medo.“As
pessoas sentem que tem
uma cidade para visitar.
Eles próprios se tornaram
visitantes da sua cidade”. E a
segunda causa é a falta de
habitação para residentes
permanentes.
Suzana Marto

dos Negros, um espaço com uma
vertente comercial, mas também
um agregador das avós. Os mentores do projeto quiseram recriar
um espaço onde as avós pudessem trabalhar e conviver como
se estivessem nas suas próprias
casas. “Quisemos desde o início
cimentar esta ideia de família
alargada”, diz Ângelo que já partilha com “as suas avós estórias do
foro pessoal”. “Somos os netos e
os filhos! Muitas vivem sozinhas
e nós somos os únicos recursos
que têm por perto, porque as famílias estão longe.”
Uma das missões do projeto é
ajudar a combater a gentrificação,
passando pelo enraizamento das
avós no território, e também retirá-las da sua zona de conforto,
através de workshops, em novos
locais, menos frequentados pelas
avós, permitindo-lhes assim vivenciar novas experiências.
Em 2016 surge o grupo de
Campo de Ourique que é uma
extensão deste pólo e, mais recentemente, foi criada a extensão
E o Avô Também que irá ocupar
um espaço no LxFactory, em Alcântara. O reforço positivo destas
mulheres, e a partir de agora também homens, que de evento para
evento, de atividade para atividade, voltam a acreditar em si e nas
suas competências, prova que os
avôs podem ativar as artérias de
uma cidade tão apressada.

“Um profissional da comunicação deve ser um facilitador de
relações , além de informar deve
contribuir para a mudança de
atitudes e comportamentos que
conduzam a uma alteração social.” Quem o diz é César Neto,
professor na Escola Superior de
Comunicação Social e responsável de Comunicação da Plataforma Portuguesa das Organizações
Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), ambas
parceiras na organização de um
encontro, no início de Novembro,
de divulgação sobre boas práticas
de comunicação nas organizações da sociedade civil.
O evento culminou um projeto de dois anos desenvolvido por
estas instituições, que teve como
principais objetivos a capacitação na área da Comunicação das
Organizações da Sociedade Civil
e dos seus respetivos estudantes.
Na ocasião foram apresentados
os principais resultados do projeto e destacada a importância do
trabalho em parceria entre a sociedade civil e o ensino superior.
“É premente entender os profissionais de Comunicação como
elementos-chave para o sucesso
destas organizações, enquanto
construtores de relações, em especial, enquanto catalisadores
das relações comunitárias sejam
elas pensadas em Portugal ou em
qualquer um dos países de língua
portuguesa onde as ONGD portuguesas atuam.”
César Neto, quando questionado sobre a eficácia e gestão da comunicação institucional no apelo
à solidariedade, durante a emergência dos incêndios de Junho e
Outubro, considera que “houve
um pensamento só de ajuda no
terreno, faltou uma comunicação
integrada associada a essa ajuda,
o que é fundamental nestes casos
em que se impõe explicar às pessoas que tipo de ajuda podem dar
e porquê, tal como lhes dar retorno dos resultados”.
A Plataforma Portuguesa das
ONGD é uma associação privada sem fins lucrativos, criada em
1985, que agrupa mais de 60 instituições, representando-as como
interlocutora privilegiada junto
de organizações nacionais e internacionais.
CRISTINA VIEIRA

Apostar nos facilitadores
de relações
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Nova oferta dos mercados da Ribeira e de Campo de Ourique

Nancy Cohn, ex-embaixatriz rendida a Lisboa

Um pacote global de comércio,
serviços e lazer

Elos inquebráveis
Moradora na Ajuda por onde gosta de passear e
fazer as suas compras diárias, não dispensa a ida
ao mercado em busca de frutas e legumes que aqui
“têm um sabor verdadeiro, tão diferente dos mesmos
nos Estados Unidos”

Há quem os conheça há longos anos e há quem os visite agora pela primeira
vez. A velha Ribeira é agora Time Out Market, a “praça” de Campo de Ourique
manteve a escala, alargando o conceito. Já os comerciantes estão divididos
DR

Reportagem
Clésia Meneses
São 9h30 numa manhã de
Outubro e do Cais do Sodré
avista-se o mercado da Ribeira
que define um quarteirão,
junto ao jardim D. Luís. A
fachada principal tem uma
leitura simétrica que dá para
a movimentada avenida 24
de Julho. A entrada central é
marcada por uma cúpula com
lanternim (pequena torre que
se eleva sobre o edifício), sendo
outrora conhecida por Mesquita
do Nabo, dada a sua exuberante
forma invulgarmente aplicada a
um edifício de mercado.
Ao entrar, a côr das bancas
de fruta e legumes convida os
clientes, embora seja visível a
falta deles. “Isto não é mais o
que era, menina. Vem cá pouca
gente. Os turistas não compram,
não é com uma maçã e uma pêra
que conseguimos sobreviver.
E os restaurantes estão sempre
prevenidos, um ou outro pode
comprar uma coisita quando
falta, mas é muito raro”, desabafa
Maria Alice que tem uma banca
há 54 anos.
O novo conceito de
restauração não apaga
as queixas, frequentes,
e transversais a todos os
vendedores que se sentem
prejudicados com a mudança.
“Os bons clientes de
antigamente foram-se todos
embora e os que cá vêm, vêm
a correr, aflitos por causa das
multas de estacionamento”,
acrescenta Alice. Quem bem
ilustra este desalento é Maria
Gomes, de 80 anos: “Há dias em
que só faço 10 euros.”
Ao lado destes velhos
mercadores está agora uma
“praça nova” onde impera a
restauração, embrulhada numa
aposta moderna, onde a madeira
sobressai entre a decoração mais
negra. Hoje, quem lá passa, ao
contrário de outrora, não fala só
português, mas sim as línguas do
mundo. E apesar do comércio
tradicional e da restauração
estarem próximos, há um grande
distanciamento entre ambos,
quer seja pelo convívio quer pela
abordagem dos clientes.
Um novo conceito
Hora de almoço e no bairro
mais francês da capital impera
o mercado de Campo de
Ourique. Virado ao largo da
Igreja de Santo Condestável,
repleto de sol, tem uma escala
menor do que a Ribeira e para
muitos torna-o uma opção

Na Ribeira a oferta inclui 24 restaurantes e oito bares
com 500 lugares sentados

Lisboa na rota do mundo
Nos últimos cinco anos são
cada vez mais os turistas que
chegam à capital lisboeta.
Os mais recentes dados
do Observatório de Lisboa
(Setembro) apontam para
uma ocupação por quarto de
93,70%. Um turismo que mexe
com a economia mas que
também mexe com cidade.
Um crescimento histórico,
é assim que se define o
turismo em Lisboa que desde
2014 transforma a cidade à
velocidade-cruzeiro. Segundo
dados do INE há um aumento
de 11% do turismo face a 2016.
Na baixa lisboeta já se fala
menos português, somam-se

mais acolhedora. Do exterior
é possível entrar em pequenas
lojas que comunicam com o
interior, do barbeiro ao talho,
passando pela loja de surf, todas
elas independentes do mercado.
Lá dentro, os cheiros misturamse, porque, afinal, o comércio
tradicional e a restauração
que estão lado a lado. Quem
espreita os restaurantes anda ao
mesmo tempo entre as frutas
e os legumes e talvez possa
experimentar novos sabores e
conviver ao som da música que
reina no ambiente.
Teresa Ladeira, de 54 anos,
vende ali fruta desde que se
lembra, herdou o ofício da
mãe que ainda lá tutela um
negócio com 65 anos de história.
Esta conheceu os melhores
tempos do mercado, passou
por momentos de crise e de
obras. Ambas defendem que a
reabilitação foi o melhor que
aconteceu aos comerciantes, já
que “veio dar uma vida a este

as críticas à subida dos preços
da restauração, das casas e a
perda de identidade da capital
portuguesa ameaça uma
descaracterização anunciada.
A turistificação preocupa
moradores e comerciantes.
“Os estrangeiros vem a julgar
que isto é português, isto já
não é português”, sublinha
Ana Teresa, florista no mercado
da Ribeira, exemplo claro de
como o comércio se virou para
os turistas com preços fora das
possibilidades da maioria dos
alfacinhas, que ainda sonham
com o velho comércio de
proximidade.
Clésia Meneses

mercado pois estava a morrer de
dia para dia”. O engenho destas
vendedoras garantiu-lhes algum
privilégio. “A nossa banca vende
a fruta toda para aqui, foi um
acordo que fizemos com eles
[restauração] desde o início, o
que não acontece nas outras
bancas”, sublinha Teresa.
Neste mercado, a reabilitação
foi vivida como positiva porque
agregou restauração e lazer, sem
desfazer o comércio tradicional.
Que o diga Laurinda de Sousa,
vendedora de produtos secos
e legumes há 40 anos. “A
reabilitação foi muito boa
porque trouxe outra gente ao
mercado… são coisas modernas
e as pessoas gostam. Já os
antigos, só dizem ‘ai a praça,
no que deu a praça’. Mas isto foi
uma mais-valia.”
Lugar privilegiado para as
compras diárias dos lisboetas,
hoje os mercados são um polo
de atração turística e um bilhetepostal da cidade.

Paula Bilé
“Portugal é um país de paisagens
bonitas, muito boa comida mas
a minha paixão é alimentada pelas pessoas, o povo, porque aqui
existe uma ligação entre as pessoas que é realmente profunda.”
É assim que Nancy Cohn, esposa
do diplomata e advogado Allan
Katz, descreve o país que acolheu o casal há sete anos. Chegados a Lisboa em 2010, aquando
do início do mandato na Embaixada dos EUA, esta amante
da literatura portuguesa e o seu
marido reencontraram uma capital com a qual já tinham uma
afeição especial desde uma viagem de férias no início dos anos
90, e apostaram na sua integração plena na cultura e na vida do
país e das suas gentes.
Foi com este sentido do valor
das pessoas que o casal fez muitos amigos ao longo dos anos e
que os manteve apesar de já não
estarem no cargo. “Temos amigos muito acolhedores e com os
quais ficámos sempre em contacto mesmo quando estamos
fora, são verdadeiras amizades,
graças a Deus, e isso é algo que
dá valor à vida”, salienta a ex-embaixatriz.
Amante da literatura portuguesa, um dos seus passeios
preferidos pela capital são as
visitas às muitas livrarias. Ainda
jovem foi voluntária numa ONG
no Brasil quando teve o primeiro contacto com a língua portuguesa, que logo adotou como
sua e que hoje fala fluentemente. “Presentemente, leio quase
só em português senão é muito
difícil manter a fluência e dá-me muito prazer.” Leitora compulsiva, agora está rendida a “O
comboio noturno para Lisboa”
de Pascal Mercier também este
passado na capital. Antes viajou
por “Quincas Borba” de Macha-

do de Assis e sublinha outros
escritores eleitos como Eduardo
Agualusa e Daniel Silva.
Com todo este carinho que
nutre pela cidade vê com alguma preocupação a chegada
ininterrupta de turistas de todas as nacionalidades. Embora
considere “positivo todo este
movimento de pessoas que querem conhecer todos os cantos e
recantos, as gentes, os seus usos
e costumes”, por outro sabe que
a cidade tem que gerir “as ruas
estreitas, o trânsito e a resposta”
a todas as solicitações. “Eu entendo que muitos portugueses
estejam a chegar ao limite da
tolerância, porque infelizmente
deixou de existir uma atmosfera
tranquila”, sublinha, consciente
do impacto da turisficação dos
últimos dois anos.
Confrontada com a pressão
sobre o preço do alojamento,
de casas e lojas, e de muitos arrendatários estarem a ser “forçados” a sair do centro da cidade,
lamenta esse desconforto dos
alfacinhas nas muitas conversas que vai mantendo no seu
dia-a-dia com proprietários de
pequenos negócios, quantas
vezes herdados de gerações anteriores. Segundo Nancy, “os
portugueses até podem perder
essa admirável hospitalidade, o
que de certa forma até seria merecido” na pressão atual. “Todavia cidades como Amesterdão,
Barcelona, Berlim, entre outras,
também vivem a gentrificação
e resolveram o problema colocando limitações, por exemplo,
aos arrendamentos de curta duração.” Até porque para Nancy e
o marido “o que existe aqui em
Portugal não pode ser reconstruído, o ambiente, a história,
quando se perdem não pode ser
refeitos… seria artificial, recriar
o que era, mas não será a mesma coisa”.
PAULA BILÉ
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BIANCA MARQUES

Feira nas arcadas do Terreiro do Paço

La Vie en Rose de uma
artesã em Lisboa

O dia amanhece à beira rio, embalado pelo som dos carris e
pela campainha do elétrico que
serve para avisar o peão mais
distraído. O Tejo, ao fundo,
corre para o mar, sob a luz de
Lisboa, enquanto o Terreiro do
Paço acorda devagarinho num
domingo de outono.
Alguns turistas, de mapa na
mão, apressam-se para tomar
lugar na paragem do autocarro.
Vão em grupos pequenos, são
famílias, amigos, ou namorados
que se olham demoradamente, como se não houvesse mais
mundo para além deles. Vistas
de longe, são silhuetas que se
movem num cenário pombalino, com destaque para a estátua de D. José montado no seu
esplendoroso cavalo, estrategicamente colocada entre o Arco
Triunfal da Rua Augusta e o
marco do Cais das Colunas.
Junto às velhas arcadas do
Terreiro do Paço, Cândida Barracha, artesã regular na feira
que aqui existe há cerca de 10
anos partilha com os outros feirantes a montagem das bancas.
Todos os fins-de-semana vem
de Oeiras, até ao coração da cidade, com a sua cesta de artesanato, na qual não falta o lanche
do dia. Após descarregar o carro, Cândida entra na sua vanette
vermelha e o colar pendurado
no espelho retrovisor balança
para trás e para a frente. É uma
vieira, símbolo dos Caminhos
de Santiago. “Gosto muito desta
concha e da sua simbologia. Eu
própria sou uma caminhante…
da vida”, acrescenta.
“Buongiorno!”, saúda uma
italiana de casaco preto de cabedal, sem abrandar o passo,
afinal, há sempre turistas curiosos que se aproximam dos vendedores para espreitar o home
made. “Lovely”, exclama uma
americana junto da banca de
sardinhas em chita da dona
Alice, como todos a tratam carinhosamente. Alice agradece
com a cabeça, retribui o sorriso
e continua a rematar, com linha
vermelha, a barriga da sardinha
em tons de rosa e azul.
As ruas enchem-se de gente
que, sem pressas, vai ao encontro de mais um dia soalheiro e
quente de novembro e Cândida
espera-os no seu lugar. “Ontem,
quando cheguei a casa, ainda
fui para a cave colar uns anéis.

É lá que crio e construo a minha bijuteria, as peças de barro,
os azulejos e as esculturas, sob
o olhar atento dos meus cães”,
disse a artesã. “É lá que me
sinto em paz”, refere, enquanto
trauteia a eterna La Vie en Rose,
de Edith Piaf, que ouve desde
criança.

Uma família
de artesãos
Oriunda de uma família ligada
à arte, Cândida é a mais nova

Cândida Barracha
dedica-se há 40 anos a
criar bijuteria, azulejos
e peças de barro

de cinco irmãos. O 25 de Abril
lançou para o desemprego o
pai, funcionário da ex-Emissora
Nacional e a família teve que
encontrar outras formas de
subsistência. Os irmãos mais
velhos deram o mote e, em pouco tempo, todos abraçaram o
artesanato. “Era engraçado ver
os meus irmãos fazerem coisas, a partir de pedras da praia
ou metal, que ficavam giras.
Eu gostava de os ver trabalhar
e queria imitá-los… foi assim
que comecei, com nove anos. A
dada altura, toda a minha família estava a fazer qualquer coisa
com as mãos”, recorda Cândida.
Na banca de bijuteria da Cândida, uma francesa de pequena
estatura experimenta as pulseiras em latão, e compra duas.
“Num dia podemos vender bem
um artigo e no outro não vendemos nem uma peça. É sempre uma incógnita. Mas este é
um risco do negócio, por isso
temos de oferecer uma maior
variedade de peças, diferentes e
de vários preços”, sublinha Cândida Barracha ao final do dia,
já rumo ao Arco do Triunfo da
Rua Augusta, cantando La vie
en rose.
FOTOS: CRISTINA VIEIRA

Sociedade|11

23 de Outubro a 24 de Novembro de 2017

JOANA NABAIS FERREIRA

Investigação de
doenças raras

Academia Sénior 3G

Vencer a
idade com
alegria

Prosperidade
sustentável

Todos os fins-de-semana Cândida Barracha monta banca no
Terreiro do Paço para expor a sua arte. O artesanato é a sua
vida desde os nove anos, quando via os irmãos “a fazerem
coisas que ficavam giras”
Cristina Vieira
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Suzana Marto

Artistas de rua invadem o Chiado

Passeios com arte
No ar, há bolas de sabão e o som de violinos. Por
entre compras, já com a pressão do Natal, os artistas
de rua parecem convidar à clássica melodia dos
UHF: “Olhem como é a Rua do Carmo”
Bianca Marques
As bolas de sabão abraçam a Rua
do Carmo e o seu criador é Jorge
Henriques, um dos vários artistas que animam o Chiado. Começou há sete anos, desde que
um amigo espanhol o ensinou a
criar as gigantes bolas. Vive deste
rendimento, já que não tem outro apoio social, nem a ajuda da
família, porque os seus pais estão
mortos. “Pelo menos é dinheiro
honesto, não ando aí a roubar.”
Jorge é um dos muitos centros
de atenção na Rua do Carmo.
A uns metros da sua fantasia
de sabão, estão dois violinistas,
um homem e uma mulher, cerca de 50 anos. Não falam inglês
nem português mas emocionam
quem passa. Do outro lado da
estrada, uma mulher sai de uma
loja de gelados para os ouvir e esconde as lágrimas por detrás dos
óculos de sol. As crianças que
passam também não resistem
ao ambiente poético que rodeia
Jorge e aos seus sorrisos, este
devolve-lhes o gesto com novas
bolas. Muitos pais agradecem e
põem uma moeda na caixa, que
está no chão com a proposta de
um euro, se quiserem tirar-lhe
uma fotografia.
“Há todo o tipo de gente desde
a pessoa mais bondosa à mais
malcriada e temos de saber lidar com todos”, acrescenta. Jorge
Henriques recorda ainda que os
dias ficam mais difíceis quando
a polícia aparece e lhe confisca
o material, já que a maioria não
tem a licença para a atividade.
Este é um problema que afecta outros artistas de rua, como
António Tavares, que vende cinzeiros feitos a partir de latas de
sumo, há cinco anos, naquela rua
e que, para além daquele local,
só esteve no Algarve.
Em 2015, o vereador das Estruturas de Proximidade da Câmara
de Lisboa, considerou esta situação “absurda”, já que o município
“eliminou a taxa administrativa
para o licenciamento dos artistas

de rua. Talvez, por isso, o carro da
polícia, estacionado em frente ao
Shopping Armazéns do Chiado,
não intimidou quem por ali não
desistia de produzir arte.
Uns metros mais abaixo, Aigars
Miksis, nascido na Letónia e há
menos de um ano em Portugal,
já mostrou as suas telas em cerca de 20 países. Aigars coloca um
plástico sobre o chão, pousa as
latas de tinta e põe uma mascara
protetora que lhe tapa a boca e o
nariz, para se proteger dos sprays
e o número de pessoas à sua volta cresce. As cores misturam-se e
começam a ganhar forma e sentido. No final, Aigars Miksis ergue
a tela e mostra o resultado final a
todos. As pessoas batem palmas.
Coloca à venda o que acabou de
produzir, por dez euros. Duas jovens alemãs não resistem e compram.
Enquanto uns pintam, outros
desenham. Andrei Juc, natural da
Moldávia e formado em Arquitetura, está em Portugal desde 2014
e confessa que a sua “maneira de
perceber o mundo é o desenho”,
já que para este arquiteto “estar
junto das pessoas ajuda a com-

Duas jovens
alemãs não
resistem e
compram a
nova tela
preendê-las melhor”. As ruas de
Lisboa também estão no seu trabalho, em que procura mostrar
o máximo possível com poucos
recursos.
O ritmo da rua não estagna e
as pessoas continuam a caminhar, sem nunca deixar de parar
para observar o que ali se faz.
Enquanto os violinos continuam
a embalar o começo da rua, as
guitarras animam o final. Quem
as toca são os amigos Rafael Cerpa e Rafael Cardoso, 19 e 17 anos,
cheios de vontade de marcar presença no caldeirão cultural de
um domingo à tarde, no Chiado.

“Temos que nos apressar para
termos soluções inteligentes,
éticas e que respeitem os doentes”, defende o especialista de
tecnologias da saúde, António
Vaz Carneiro, perante o aumento do número de medicamentos órfãos (ou seja, os que respondem às doenças raras, num
total de 5500 doentes em Portugal) e que podem levar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
à falência, uma matéria central
no debate sobre as dinâmicas
da indústria farmacêutica em
face dos medicamentos órfãos.
“Em 2022, os medicamentos
órfãos vão representar 21,4 por
cento das prescrições” avançou, ainda, António Vaz Carneiro num encontro, no início
desta semana, que reuniu em
Lisboa responsáveis da Associação Portuguesa de Bioindústrias (P-Bio) e membros da associação de doenças raras. Este
aumento de prescrições (que
representará uma em cada cinco, em Portugal) será possível já
que “a indústria farmacêutica
está a apostar massivamente
no desenvolvimento de medicamentos órfãos”, acrescentou
o médico.
“Os medicamentos órfãos
estão sempre ligados a um
problema financeiro central, o
que quer dizer que o SNS vai
entrar em falência dentro de
cinco anos”, alerta António Vaz
Carneiro. Estima-se que estes
medicamentos órfãos representem em média uma despesa
por doente seis mais elevada
do que os medicamentos generalizados. Afinal, “a doença rara
não acontece de vez em quando”, já que na Europa é considerada uma doença rara uma
patologia que atinge cinco por
dez mil pessoas, “o que faz com
que a maior parte dos cancros
sejam doenças raras” esclarece
o académico. Contudo, os cancros representam só um por
cento das sete mil doenças raras, das quais apenas 200 estão
identificadas e tratadas.
JOÃO FIGUEIRA

António Vaz Carneiro: “a doença rara
não acontece de vez em quando”

Maria Helena Guedes

Auditório quase cheio com os 122 homens num total de 350 participantes

Movimento HeForShe debate igualdade de género no ISCTE

Eles estão por Elas
Na plateia, maioritariamente feminina, destacaram-se os
homens presentes na conferência Women’s Rights Are Human
Rights, em Lisboa. Afinal, só haverá igualdade de género se os
direitos das mulheres forem uma causa comum
Reportagem
Joana Nabais Ferreira
O auditório do Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE) estava quase
cheio nesta segunda edição da
conferência Women’s Rights
Are Human Rights organizada
pelo movimento HeForShe,
em parceria com o Centro de
Estudos Internacionais do
ISCTE (CEI-IUL), no início de
novembro. Carolina Pereira,
embaixadora do HeForShe
Portugal, salienta que “este é um
movimento da ONU Mulheres
para a igualdade de género que
surge com uma abordagem
mais jovem e mais inclusiva,
com um convite em específico
aos homens para se envolverem
mais com esta questão”.
Diogo Campos, licenciado
em Matemática aos 22 anos,
veio à conferência para fazer
companhia à namorada,
interessada na matéria, e o
feminismo não o assusta. “O
termo adquiriu uma conotação
negativa na sociedade, porque a
maioria vê o feminismo como o
contrário de machismo, apenas
para enaltecer e proteger
os direitos das mulheres,
enquanto o objetivo principal é
a igualdade de género”, reforça.
Já Gustavo Caraça, de 41 anos,
defende que todas as matérias
de justiça social são do seu
interesse e por isso quer
saber mais.
“Acima de tudo somos
humanos e devemos ter
os mesmos direitos e
oportunidades, seja homem,

mulher, transgénero,
homossexual, heterossexual…
Eu não me posso considerar um
feminista porque eu sou muito
mais aberto do que o feminismo
pretende”, contrapõe Cláudio
Pereira, de 24 anos. Para Carolina
Pereira, vencedora de uma bolsa
para jovens promessas da ONU
Mulheres, usando essa palavra ou
outra qualquer, “o que interessa
é agir, é esse o objetivo da
campanha, promover a igualdade
de género juntando todos” na
luta dos direitos das mulheres.
As questões de género e de
igualdade das mulheres nem
sempre foram uma questão
central na vida de Carolina
Pereira. “Gosto de entender como
acontece a mudança e perceber
os fatores essenciais para o
desenvolvimento sustentável”,
conta esta jovem que fundou a
My Destiny, uma organização
sem fins lucrativos destinada
a viajantes que queiram fazer
surf pelo mundo. O propósito é
ajudar antes, durante e depois da
viagem, contribuindo de forma
positiva para a comunidade
que se visita. Tudo começou
numa viagem à Índia com uma
comunidade onde o surf nem
era conhecido, mas a quem
sensibilizou para a prática. Os
homens locais não estavam
habituados a que as mulheres
lhes ensinassem coisas novas
e menos ainda um desporto
considerado radical. Isso
despertou-a para as questões da
igualdade de género.
Hoje a embaixadora do
movimento HeforShe chama a
atenção para a palavra feminismo
e para a necessidade de

desmistificá-la. “Feminismo é pró
igualdade, com especial atenção
para a necessidade de empoderar
as mulheres e acabar com a
opressão, mas reconhecendo,
obviamente, que essa opressão
afeta também os homens. Ser
específico não é estarmos a
excluir ninguém”, adianta.
Em 2014 quando Emma
Watson, embaixadora
internacional da campanha,
aquando do lançamento do
movimento HeForShe, salientou
o facto de a luta pelos direitos
das mulheres ser, muitas vezes,
sinónimo de ódio aos homens.
Três anos depois a questão
persiste, mas nesta conferência
do HeForShe Portugal 35 por
cento dos presentes eram
homens (122 num total de 350
participantes), o que vai ao
encontro de “um movimento de
pessoas para pessoas”.
No painel de oradores também
não faltaram homens. Ao lado
das jornalistas Paula Cosme
Pinto, do blogue A Vida de
Saltos Altos, Catarina Marques
Rodrigues (RTP e embaixadora
do movimento Chicas
Poderosas), Carla Macedo (Delas.
pt) e Carolina Reis (Expresso),
estiveram Orlando César,
também jornalista e professor,
e Diogo Faro, comediante e
autor do blogue Sensivelmente
Idiota. Afinal, os resultados mais
recentes do Instituto Europeu
para a Igualdade de Género
(EIGE), mostram que Portugal
tem o 7.º pior desempenho dos
28 Estados-membros da UE
com a discriminação salarial e
violência doméstica a marcar os
dias de muitas mulheres.

Na Academia Sénior 3G, sexta-feira é sinónimo de passeios e
festas para os “jovens 50+” e de
trabalho, na retaguarda, para o
coordenador João Costa e sua
equipa desde 2013. Afinal, o afeto deve ser alimentado quando
menos se espera. “Não estou
sempre ao computador. Passeio
pela Academia e vejo quando
as pessoas chegam mal. Sei que
um beijo, uma palavra e um carinho fazem toda a diferença. O
que eu mais gosto é que saiam
felizes e com vontade de voltar.”
No seu convívio diário com
os idosos João Costa apercebeu-se que a solidão marca os dias
da terceira idade, por isso quer
ajudar a reforçar laços, alegria e
esperança nos idosos da sua freguesia através de aulas, convívios intergeracionais e passeios.
“Este é um lugar para todos e de
fácil acesso, monetária e psicologicamente. Tem curado muitas maleitas de alma”, esclarece.
A Academia Sénior 3G foi
criada pela Junta de Freguesia
de Carnide, em 2007, para ocupar e animar uma população
envelhecida através de aulas
de pintura, literatura, alfabetização, música, ginástica e reiki,
coexistindo com as atividades
de apoio escolar e musical para
os mais jovens e uma piscina
pública aberta a todos durante
quase todo o ano. Por ali, promovem-se artes e ofícios, faz-se
cinema, ginástica e procura-se
despertar o interesse dos mais
velhos em interação com a comunidade, integrando também
doentes da Clinica Psiquiátrica
de S. José através das aulas de alfabetização, de convívios e idas
à praia.
João Costa abraçou o convite
para coordenador da Academia
depois de um longo, mas nem
sempre satisfatório, percurso
profissional na autarquia. “Adorei vir para aqui, tenho evoluído
imenso… tem sido a minha faculdade”, confessa aos 45 anos,
24 deles igualmente repartidos
com o grupo de teatro amador
de Carnide.
ACADEMIA SÉNIOR DE CARNIDE

João Costa também anima
atividades
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António Silva e Sousa,
diretor e encenador

Academia Nicolau Breyner celebra três anos

“A representação
faz-se a brincar”

“O ator deve ser
uma marioneta
com cabeça”
Entrevista
João Figueira

FOTOS: JOÃO FIGUEIRA

Reportagem
João Figueira
“Usem a energia de um touro!”,
diz a professora de expressão
corporal, Martha Garcia, para
motivar os alunos do primeiro
ano do curso para atores, com
duração de três anos. O intuito
é libertar energia na coreografia
que estão a fazer sob um ritmo
latino. Os alunos estão mais
concentrados em acertar na
coreografia do que em transmitir
a emoção que a professora
pretende. Essa dica ajuda a
“soltá-los” mais. “O importante
é a fluidez”, acrescenta. Depois
de um aquecimento que incluiu
alongamentos como numa
aula de pilates, os alunos estão
agora mais relaxados, física e
psicologicamente, por isso a
professora exige um pouco mais.
A aula começou às 9h30. Na
Travessa do Recolhimento Lázaro
Leitão, uma perpendicular da
Rua de Santa Apolónia, aquele
Palácio Pancas Palhas, um edifício
amarelo que remonta ao século
XVI, acolhe desde 2014 o projeto
do ator Nicolau Breyner, que
sempre procurou promover novos
talentos. Ajudou, de alguma
forma, alguns dos atores que hoje
“visitam” a televisão, cinema e
teatro.
Todos os alunos estão de meias
e fato de treino. São sete no total,
três raparigas e quatro rapazes,
não têm mais de vinte anos. A
professora “está em todo o lado”
e ajuda a corrigir a postura.
“De cada vez tentem ir mais
longe”, motiva Martha Garcia.
Apesar da exigência coreográfica
existe uma preocupação com
os movimentos, que têm de
ser fluidos, mesmo que não
sejam iguais. Um dos alunos
começa a estalar os dedos ao
ritmo da música, o que parece
ajudar os colegas a acertarem
o ritmo. “Deem um toque
‘sensual’ à coreografia”, pede a
professora. Mais uma dica na
terceira repetição do exercício.
A academia aposta na formação
prática (com o essencial
enquadramento teórico), mas
é com muita repetição que se
começam a identificar pontos a
melhorar.
Pouco depois segue-se um
novo exercício: andar em grelha.
Os alunos apenas podem andar

em ângulos retos pela sala.
Andam com várias posturas e
velocidades: de bicos dos pés,
devagar, com o pé todo assente
no chão, dobrados. Aos poucos,
vão adicionando movimentos
com os braços e pernas, dão
passos maiores, começam a andar
com os braços esticados à frente.
Seguindo a mesma estrutura em
grelha, acrescentam variações ao
andar. Começam a andar de lado
como um caranguejo, saltam e
correm.
“O importante está no detalhe,
no pormenor que podem
acrescentar a uma personagem,
que a torne única e vossa e
não algo que toda a gente vê
todos os dias”, explica Martha
Garcia. A música muda, já não
é tango remixado, é um pop
americano, “Mirrors”, de Justin
Timberlake. Sem a professora
falar, os movimentos adaptamse à música, sem deixarem de
ser fluídos. Como uma bolha
de água em gravidade zero.
Adicionam-se três movimentos
do quotidiano: atender o telefone,
pentear o cabelo com a mão e
comer uma sandes. Juntam-se
também movimentos robóticos.

Um dia na NBA:
Aulas, representação
e boa disposição

Os braços ficam “presos” em
ângulos retos e apenas se mexem
os cotovelos para cima e para
baixo, para junto e longe do
peito. Os joelhos também ficam
emperrados, os passos são lentos
e quando assentam no chão, o
corpo todo treme, como que a
estabilizar. Apesar da confusão
dos movimentos, todos fazem
coisas diferentes, com um sorriso
na cara. Alguns riem-se muito
alto, estão todos divertidos.

Encontrar o próprio
movimento
A aula prossegue com o
“movimento pastilha elástica”,
como grita a professora. Todos
respondem de imediato. Ela não
impõe uma regra ao movimento,
mas todos sabem o que fazer.
Um aluno começa a andar como
se estivesse a derreter, o braço
começa a subir, mas é puxado
para baixo, o aluno tenta subi-lo
outra vez, com visível esforço,
mas o membro não reage. Ele
insiste, o braço sobe um pouco,

para ser puxado com mais força
para baixo. O mesmo acontece
com as pernas e os pés. Ele não
tem controlo nenhum sobre eles.
O pé não assenta totalmente
no chão, fica de lado e sobre os
dedos. Outros alunos deslizam e
giram sobre eles mesmos, como
se estivessem debaixo de água,
com os braços esticados para
cima a ondular. Todos em perfeita
harmonia.
E retornam à grelha.
Movimentos retos e precisos.
A aula termina com mais
alongamentos. O material é
arrumado e eles vão-se vestir.
“O principal desafio é ajudar os
alunos a encontrar o próprio
movimento. A encontrar a força
e o motivo para estar nesta área”,
conclui a professora Martha
Garcia.
“É preciso gerir a liberdade
criativa… gostar de desafiar
os alunos. Conseguir ir buscar
a cada um o seu melhor. E
para isso é preciso dar tudo a
experimentar. Desde os clássicos,
os mais modernos, trabalho
na improvisação…”, acrescenta
a professora Katia Leonardo,
professora de música e voz.
Os alunos são constantemente
desafiados a sair da sua zona
de conforto. Atuar é “lembrar
as emoções”, explica o professor
José Pires, que dá aulas de
representação. E acrescenta:
“Puxar toda a raiva, frustração e
felicidade. Acreditar e sentir.”
Exercícios como trocar de
personagens, ler com ritmos e
posições diferentes, ver vídeos do
que fizeram, “olhar ao espelho”,
para refazer performances são as
regras da turma do 2º e 3º ano.
No intervalo, os alunos
estão bem-dispostos e alguns
aproveitam para comer. À turma
do 1º ano, junta-se uma do 2º.
Todos se conhecem. Num canto
da cozinha e sala comum há
uma mesa para oito pessoas, um
frigorífico, um micro-ondas e uma
máquina com café e snacks. Junto
da mesa, dois alunos filmam com
um telemóvel uma mensagem de
aniversário para uma colega que
não está presente. Numa parede
atrás deles está pintada uma das
mais inspiradoras frases do Raul
Solnado: “Façam o favor de ser
felizes.” Depois, vão para uma sala
treinar, ao piano, o “My Way” do
Frank Sinatra.

Qual é a marca
definidora da NBA?

A preparação de ator é universal.
A nossa principal diferença do
Conservatório é sermos menos
institucionais (não somos uma
escola superior com 150 anos)
e, por isso, apostamos num
espírito livre, mais liberal. Este
ano recebemos a certificação
de “escola profissional” e, para
o ano, candidatá-mo-nos a
escola técnico-profissional com
certificação modelar certificada
e, assim, permitir equivalência ao
ensino secundário. O que ainda
cumpre mais o sonho de Nicolau
Breyner.

DR

Lamb ao vivo no Coliseu de Lisboa

21 anos entre
a Terra e o Sol
Reportagem
Pedro Miguel Alexandre

Quais são as expectativas
profissionais dos formandos?

A consciencialização tem
crescido, mas vêm à procura
da fama, em busca das luzes
da indústria do áudio-visual,
não só novelas, mas também
cinema.... Julgam que será fácil,
mas depois descobrem que todos
os atores conhecidos, passaram
por formações intensivas.
A representação tem essa
vantagem, pode começar-se e
aprender em qualquer idade…
mas aqui, todos são bem-vindos,
porque todos são projectos
desafiantes.

Então, tal com o prometem no
site, “representar é comunicar
e partilhar com os outros”?
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Coerentes, numa carreira de rutura de géneros, os Lamb apostam noutra
maioridade. 21 anos depois do lançamento do disco de estreia homónimo, a
banda celebra essa viagem em palco

JOÃO FIGUEIRA

Em 2014, o ator Nicolau Breyner fundou a NBAcademia, uma escola
profissional vocacionada para todas as áreas da representação. Após a sua
morte, há um legado que permanece forte
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A sacerdotisa das florestas de
carvalho e das lendas pagãs da
sua Inglaterra traz na cabeça
uma tiara feita de ramos das
árvores sem tempo onde Louise
Rhodes vai buscar a melancolia,
sim, porque o tempo não sabe
contar até 21 e o tempo não
passou por ela. Nem por ela nem
por ele. Andy Barlow continua a
ser o mesmo rufia sensível, um
sweet and tender hooligan de
Manchester que avança e recua
em redor das suas máquinas, em
chamamentos de chefe índio à
beira de um canyon de som. E o
público rendido a este maestro,
um mestre de cerimónias tecno
ou um suave agitador de sonhos.
Todas as canções antigas são
agora novas. Mantendo a sua
espinha dorsal, os Lamb não
trouxeram para a estrada apenas
a memória, mas a identidade
transmutável da canção enquanto
ser vivo. O breakbeat não deixa
de quebrar, o dub deixa de ser
narcótico para ser sonho vívido, o
jazz seduz e o drum’n’bass e o
jungle são artesãos de fluxos de
comoção epidérmica. E assim
Lamb atravessa a primeira parte
da noite mostrando-se com
uma nova vida de palco, com
temas como “Zero” e “Feela”
a conhecerem a estrada pela
primeira vez, com “Trans Fatty
Acid” a crescer do trip-hop
sombrio para uma atual poderosa
abordagem acid. Outro mergulho
igual, duas músicas depois em
“Merge”, onde o trompete de
Kevin Davy garante teletransporte
para um jazz club frequentado
pelos replicants de Blade Runner.

E “Gorecki” é e será sempre
«Gorecki”, o arrepio continua.
Entre “Feela” e “Angelica”, entre
a celebração e a continuidade,
Lou sai da Terra para desaparecer
no escuro do universo do fundo
do palco. Para um espaço onde
o vazio não engole o som e onde
o melhor espreita, para aquelas
estrelas que iriam cobrir a cúpula
do Coliseu em “As The Satellites
Go By” mais à frente no tempo e
no espaço. Agora, Rhodes volta
vestida de dourado. Deusa grega
de coroa solar no cabelo. Nunca
olhar o sol de frente cegou tanto e
tão bem.

O derradeiro
mandamento
interestelar de
“Gabriel” diz
adeus, com a
certeza que os
Lamb não têm
cronologia
nem geografia
Deixando para trás 1996, os
Lamb serpenteiam daqui em
diante entre discos. 5 de 2011, o
disco do regresso depois do hiato
de oito anos, é o único que não
faz parte do mapa estelar. “What
Sound” faz o mundo girar, “Little
Things” e “Ear Parcel” empurram
de volta aos anos 90 e esta última
encontra-se do mesmo lado do
espelho onde esteve na primeira
parte da noite “Merge”. Desta vez,
a viagem faz-se de forma mais
fiel, talvez porque a superfície em

branco onde Barlow e Rhodes
escreveram o intervalo temporal
que separa a noite de hoje do
dia em que Lamb nasceu nunca
existiu.
Backspace Unwind de 2014
oferece a sequência mais
inesperadamente tocante da
noite. “We Fall In Love”, “As
Satellites Goes By” e o tema título
provam que emoção não é apenas
feita de toques suaves mas que o
equilíbrio está no todo. A primeira
e “Backspace Unwind” oferecemse de corpo e alma numa bandeja
de plasma como acompanhantes
para momentos de trance. A
matéria é essência e a essência
são as curvas do som a desenhar,
em alto relevo de luz e suor, os
contornos humanos apenas
entrecortados pela sublimação
das harmonias deslumbrantes de
“As Satellites Go By”.
“Illumina” trouxe o final,
com a luz de um diamante em
bruto. “Illumina” é tanto de 96
como “Cottonwool” de 2026.
O derradeiro mandamento
interestelar de “Gabriel” diz
adeus, com a certeza que os
Lamb não têm cronologia nem
geografia. Afinal, chegaram
quando era preciso transcender,
para acrescentar luz às
sombras e tingir de etéreo o
concreto. Somaram camadas
de inspiração vindas de fora e
que a trip precisava de mais que
um hop, de sonho, de cosmos
a dar perspetivas ao desespero
industrial e angustiante de uma
sonoridade emotivamente fabril e
urbana. Talvez sem eles, o género
seria apagado entre memórias,
uma ou outra deturpação pela
mão de uma banda fiel ao triphop. Com eles, não foi assim.

Sabe fui eu que escrevi a
frase?!... O ator deve ser uma
marioneta nas mãos do público,
das equipas, dos colegas
dos encenadores, mas uma
marioneta com cabeça. Ou seja,
completa disponibilidade de
entrega ao outro e depois está
lá a cabeça fazer a gestão. E é
uma forma de comunicação,
em que o “não-verbal” é o mais
importante. O que se diz tem de
ser consequência da ação, do
enredo, da personagem, do que
se faz e do que se é. Não é estar a
debitar texto. Se não houver essa
capacidade de estar presente,
sempre no “agora e aqui”, na
entrega aos outros, no momento
da acção, no espírito de dádiva,
tudo falha… porque a empatia, a
intuição é essencial.
Para saber mais: www.nbacademia.pt/

MAFALDA AZEVEDO

Os Lamb no Coliseu de Lisboa recriaram canções antigas, mantendo-lhe a identidade

Primeiro EP de Pálidos

Engenheiros
e músicos
A banda de surf-rock, constituída há quase um ano
por quatro estudantes de Engenharia Informática,
promete também um registo sonoro ainda este ano
Bianca Marques
“Neste momento, os Pálidos
estão focados em terminar
uma gravação que inclui entre
quatro a seis músicas (EP) que
irão integrar o álbum completo
da banda e numa possível tournée talvez em conjunto com
outra banda, os Jupiturno,
com a qual vão passar a dividir
um estúdio de gravação”, diz
André Guerreiro, baixista de
os Pálidos.
A história da banda remonta
ao festival de Verão Paredes de
Coura de 2014, no qual João
Afonso (vozes, teclado, guitarra), Nuno Coelho (vocalista) e
Manuel Duarte (baterista), já
amigos na Faculdade de Ciências e Tecnologias (FCT), da
Universidade Nova de Lisboa,
começaram a desejar formar
uma banda juntos. Depois, João
Afonso mudou-se para a casa
do vocalista da banda e lá produziam as suas músicas e ensaiavam com Manuel Duarte,
num espírito de estúdio-casa.
Começam a dar concertos, mas
falta-lhes um baixista e aí desafiam André Guerreiro. “Ele
nunca tinha tocado baixo, mas
logo das primeiras vezes percebemos que tinha jeito”, recorda
João Afonso. E a banda lá foi ensaiando noutros locais até se ter
instalado no Nirvana Studios.
Inicialmente as letras das
músicas surgiram em inglês,
mas quando o projecto começou a ficar mais estruturado decidiram escolher a língua-mãe.
“Sempre curtimos cantar em
português, mas não queríamos
ser aquela banda com cenas
literais, gostamos de metáforas…”, explica Manuel Duarte.
“A fronteira”, uma faixa marcante para a banda, foi criada

originalmente com uma letra
em inglês – “Security Men”, inspirada num segurança do Departamento de Informática da
FCT –, e depois foi adaptada
para português. Também o single “Beatriz”, mais popular, foi
o primeiro a ser ajustado para
português.
Desde cedo, durante o processo criativo da produção das
canções de surf-rock que os caracteriza, tal como os Capitão
Fausto, grupo musical de referência para os Pálidos, “surgem
primeiro as melodias das guitarras e as letras aparecem depois”, sublinha André Guerreiro.
Mas a vida destes jovens não é
feita apenas de música, já que
o curso de Engenharia Informática é exigente. “Não é nada
fácil conciliar, mas criamos
conteúdo de forma rápida e já
contamos com dez músicas originais”, confessa Nuno Coelho.
“E não estamos sempre a ensaiar… com tempo ensaiamos
duas vezes por semana, mas em
época de testes podemos estar
um mês sem ensaios”, acrescenta João Afonso.
Desde sempre que todos
os elementos dos Pálidos são
amantes de música, pelo que
“esta experiência está a ser
como um sonho”. Foi um gosto
que aprenderam a cultivar desde pequenos através das suas
famílias, como Manuel Duarte,
filho do baixista da banda Ena
Pá 2000. Talvez por bem conhecer os desafios de uma opção
artística, João Afonso sabe que
“apesar deste projecto ter pernas para andar, se tivesse de escolher entre uma carreira como
músico ou engenheiro informático, escolheriam a segunda
opção por representar um mais
futuro seguro”.
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Do tuareg boémio
ao western psicadélico
CLÁUDIA ALVES

Ela é checa e faz da percussão uma fortaleza xamânica. Ele é italiano e percorre com a
guitarra diversas latitudes de uma sonoridade nómada e politizada. Kate ina e Andrea
são os Oswaldovi, filósofos musicais e transglobais num mundo sem fronteiras
Reportagem
Rosana Rocha
Um longo corredor escuro separa
o bar-restaurante na entrada do
Damas da sala de concertos, essa
incubadora de atuações musicais
de carácter independente
no bairro lisboeta da Graça,
onde chega a luz já desbotada
dos néons verde-florescente.
Podia ser Kiev, Ho Chi Min,
Beirute ou Manila. Aos poucos,
vai-se juntando um público
transnacional para assistir à
apresentação dos Oswaldovi, um
duo que se funde algures entre o
eixo Itália-República Checa e cuja
arte desafia a rigidez das fronteiras
políticas.
Serão tardio, à beira da
madrugada, cresce um universo
minimalista de tambores tribais,
pratos sussurrantes e campanas
aguçadas da percussionista checa
Kate ina Malá que desafia as
tonalidades da guitarra ora rock,
ora noise, ora experimental do
vocalista italiano Andrea Rottin.
Frente a frente, como num duelo
entre nações beligerantes,
Kate ina e Andrea transportam

Os Oswaldovi estiveram em Lisboa na apresentação do novo disco

um público heterogéneo para
os domínios do blues antigo,
aquele da comunidade negra
que trabalhava nos campos
de algodão, da música tuareg
cartografada no Mali e no Níger e
do spaghetti western das décadas
de 60 e 70. Em contínuo, uma
projeção feita de sequências
de imagens a preto e branco
alimenta uma sonoridade de casta
mais boémia, aquela da produção
musical do leste europeu. Os
cânticos quase xamânicos
de Andrea, cuja rouquidão e

idiossincrasias vocais resgatam da
memória um certo Kurt Cobain, e
os golpes de percussão de
Kate ina, potenciadores de
um transe semiconsciente,
liquefazem qualquer sentimento
de pertença geográfica numa
rebeldia apátrida que encara o
mundo como um todo.
Em menos de uma hora fazem
contrastar o rock politizado de
canções de pulso tenso, como
“Responsible City Song”, “Oblivion
Song” e “Silent Agreement”, com
a delicadeza psicadélica envolta

em talgemust de “Black Water”
e “Reward” e com o hipnotismo
lânguido de guitarras aquosas de
“Memory Song”. Há tempo ainda
para Kate na arrancar sibilares
dos pratos com um arco de violino
e Andrea fazer vibrar uma pulseira
de guizos que entretanto enlaça
no tornozelo, qual exorcista
feiticeiro invocador dos deuses.
Há instantes que
denunciam a mestria de uma
banda, seja na forma como
todos os instrumentos se
entrelaçam numa cronologia
matematicamente precisa, seja
no entendimento silencioso
entre as partes do coletivo
que fazem depender de si
o andamento de um motor
que se quer meticulosamente
calibrado. As construções
sonoras dos Oswaldovi aparecem
destiladas numa diversidade de
influências, em especial neste
segundo disco da banda, Songs
About Persecution, que, em
outros tempos, fora da era da
comunicação e da tecnologia,
teria sido difícil de agregar com
tamanha fluidez. Para este duo,
essas fronteiras caíram há muito.

Academia Luz e Som

“A escola é a minha vida”
Desistir é claramente uma palavra que não consta no dicionário da acordeonista veterana Maria da Luz
Ferreira, já que desde miúda luta por uma “verdadeira escola de música com sala de espetáculos”
DR

DR

Clésia Meneses
Alfacinha de gema, hoje, com
54 anos, passa a maior parte do
tempo nas Colinas do Cruzeiro,
Odivelas, na sua Academia Luz
& Som, onde alberga 13 professores e cerca de 160 alunos. Acordeonista e diretora da Academia,
Maria da Luz Sequeira Ferreira
tem uma vida dedicada à música,
apesar de todos os imprevistos.
Esta paixão começa aos quatro
anos no Instituto de Música Vitorino Matono, sendo este o seu
mestre em acordeão, e prossegue
com o piano e o canto. Assim,
em 1973, estreia-se no primeiro
festival da canção infantil de Lisboa ficando em segundo lugar e
hoje sabe que “foi uma forma de
aprender, ainda pequena, que na
vida há o perder e o ganhar”.
Depois de 15 anos de aprendizagem surge a oportunidade
que lhe mudaria a vida. A convite
de uma mestra passa de aluna a
professora auxiliar, deslumbra-se com “os 50 escudos à hora
[25 cêntimos atuais]” que recebe

pelo seu desempenho, o que a
tornou “monetariamente independente muito cedo”. Em 1982,
entra no Instituto Superior de
Psicologia Aplicada (ISPA) e um
ano depois, abre aquela que viria a ser a sua primeira escola de
música por conta própria.
Esta determinação marca-lhe
o percurso. Muito cedo, um acidente deixa-a impossibilitada de
dar aulas, mas um dos seus alunos, o Carlitos, insiste com Maria
da Luz e a professora começa a
ensinar em casa. Passados uns
dias já eram crianças a mais e era
preciso fazer algo. A paixão de
uma vida começa aí, a sua escola
de música, Academia Luz & Som,

Dedicada há 50 anos e ainda o
mesmo registo de Maria da Luz:
“Poder fazer aquilo que gosto e
ao mesmo tempo ajudar alguém
é um prazer”

nasce numa antiga loja e cave
no seu prédio. Mais tarde cresce para uma antiga fábrica onde
junta música, teatro e dança.
Entre a faculdade e este empreendedorismo, surge a decisão de juntar a psicologia e a
música. “Decidi fazer musicoterapia, algo que na altura nem
era reconhecido”, salienta. Para
atingir estas novas competências, integra a equipa de um
colégio de reeducação pedagó-

gica. Durante nove anos, desenvolve diversas atividades com
crianças com trissomia 21, autismo e invisuais. Em 2010, uma
inundação na Academia faz-lhe
perder 27 anos de investimento (em instrumentos), mas “há
algo que a água não estraga, a
experiência, o nome e os alunos”. E três anos depois está de
volta noutro espaço e com duas
escolas. Em 2015, uma outra
inundação obriga a refazer o
seu projecto de vida. “Agora só
me resta uma escola, na qual
junto as três vertentes de música, de dança e de teatro. Não
tenho as condições de antes,
porque já não pode haver mais
do que duas aulas ao mesmo
tempo, mas a escola é a minha
vida, onde passo a maior parte do tempo, para mim não há
fins-de-semana nem feriados”,
desabafa, com um brilhozinho
nos olhos. Ao fundo ouve-se
o neto ainda bebé, sete meses
de gente a manobrar ferrinhos
e maracas na escola da avó
guerreira.
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Brass Wires Orchestra

Padel conquista cada vez mais portugueses

Folk &
tecnologia

Uma moda feita de
raquetes e adrenalina

Pedro Miguel Alexandre
Uma orquestra. Cordas e sopros, poemas e certezas. Icarus,
o grego, queimou as asas por
querer demais, já o novo disco
dos Brass Wires Orchestra abre
as asas a uma nova fase. Assim,
partiram da pedra basilar do
primeiro disco, Cornerstone de
2014, para uma evolução com
tanto de subtil como de clarificadora.
Miguel da Bernarda, o homem forte da banda deste
indie-folk nacional, assume-se
como “um músico com várias
facetas, um escritor de canções
no tempo da informação rápida e da digestão abrupta do
conhecimento”. E a música que
salta para as pautas e para os
gadgets é também esse aglomerado de influências que Miguel
desconfia ser “absolutamente
geracional”.
Três anos depois e com o segredo bem guardado até à data
de lançamento no Musicbox,
em Lisboa, há uma semana, de
Icarus, os Brass Wires Orchestra conseguem mais uma vez
um disco único no panorama
nacional. Se antes, a banda
ecoava ao rústico-campestre da
folk music, hoje puxam do banquinho de madeira no alpendre
para ver o nascer do sol mas ao
lado, colocam os amplificadores “para explorar os sopros, o
contrabaixo, o banjo, mas com
outras potencialidades.”
Os Brass Wires Orchestra não
arrumaram os banjos na mala
mas abriram uma série de baús.
Estão mais pop, com o vírus
da electrónica a tecer malhas
de experimentação. Neste segundo disco de originais fica
a leitura sobre a “entrega das
sociedades ocidentais a realidades irreais”, sobre a alienação
das redes sociais e daquilo que
Bernarda considera uma “hiper rápida erosão dos objectos
artisticos”. As texturas folk são
quase sempre omnipresentes
mas nem sempre o corpo é assim tão translúcido como era
em Cornerstone.

O que une uma designer, uma economista, um informático,
um gestor ou uma psicóloga numa manhã de domingo?
O vício no desporto que tem vindo a crescer em Portugal
Margarida Burnay
O Verão de S. Martinho não dá
tréguas no Aquafitness Rackets
Pro, o Clube de Ténis e Padel da
Charneca da Caparica. São nove
da manhã de domingo e, apesar
da humidade típica de uma manhã de novembro, que deixa os
vidros dos campos totalmente
embaciados, o céu está azul e o
primeiro dos três courts de padel
já é ocupado por Afonso Metelo,
Mário Pedro, Eduardo Antunes e
Fernando Teodósio.
Alugaram o campo por uma
hora e meia, mas são dez e vinte da manhã e Fernando já se
despede, saindo do campo com
ar apressado. Afonso, Mário e
Eduardo, mais conformados com
a redução do tempo de jogo, arrumam as raquetes e bolas, prontos
para ir embora, quando entra em
cena o treinador André Lameiras. “Vamos jogar mais dez minutinhos enquanto não chegam
as meninas da aula das 10h30”.
Mário, de 34 anos, e Eduardo, de
35, ambos engenheiros, e Afonso,
informático, de 37 anos, aceitam
o repto. “Agora sinto-me mais
pressionado, tenho o treinador
ao lado, não posso falhar”, diz
Mário, divertido.
Tudo começou em Agosto
de 2016 pela mão de Eduardo.
“O meu sogro jogava squash e
desafiou-me a vir experimentar
padel. Experimentei, gostei e
trouxe amigos”, conta. Também
Mário sublinha a forte interação
deste desporto, jogado a quatro,
que permite “ir conversando

com todos”. Eduardo sabe que o
fascínio do padel é ser um jogo
imprevisível e acessível. “As bolas
ressaltam, cada jogada é única
e tem muita emoção.” E Afonso
acrescenta: “É mais fácil do que
o ténis, pois consegue fazer-se
sempre pontos. As pessoas vêm e
depois não querem largar.”
Afinal, os pontos contam-se da
mesma forma já que são dois desportos de raquetes, ainda que estas tenham dimensões diferentes
e sejam feitas de outro material.
O campo (também retangular) é
totalmente fechado por grades à
volta e vidros no topo. Estes vidros servem de apoio ao jogo, já
que a bola pode ressaltar do chão
para os vidros, e só depois ser levada para o outro lado do campo.

Coordenação
em várias frentes
A manhã avança, o céu mantém-se azul e a ausência apressada
de Fernando Teodósio fica esclarecida: a sua mulher, Maria
Makarova, é uma das “meninas
da aula de padel das 10h30” e,
por isso, revezam-se no cuidado dos filhos, em casa. Esta é a
terceira aula de padel de Maria,
economista de 37 anos, que sempre jogou desportos de raquetes
como o badminton, já antes na
Rússia, e agora se rendeu ao “vício” do marido.
“Olhar bem para a bola e preparar cedo”, repete inúmeras vezes o treinador André Lameiras.
Maria juntou-se à aula com Margarida Batista, responsável técnica de gestão de emissão da RTP,
de 44 anos, e com Cátia Rocha,

designer, de 42 anos, que começaram a ter aulas em Setembro
de 2017. À semelhança de Afonso, Mário e Eduardo, também
Margarida, Cátia e Maria referem
que se trata de “um jogo viciante, que ajuda a descomprimir e
a ganhar forças para o dia-a-dia
no trabalho”. Cátia aproveita e faz
uma queixa, em jeito de convite:
“Nós queríamos jogar mais vezes, mas é difícil arranjar jogos de
mulheres!” E Maria acrescenta:
“Afinal, permite treinar todos os
músculos sem ser agressivo para
as articulações, como o squash. É
um jogo competitivo, mas de camaradagem com adrenalina.”
A manhã prossegue com a aula
de Inês Marques, psicóloga de 35
anos, a praticar há dois meses e
Miguel Coelho, gestor de sistemas de informação, de 42 anos, já
com um ano de jogo. “Apesar de
não ser um desporto muito barato tem o aliciante da parte lúdica
aliado à parte desportiva, estamos
a queimar calorias e a divertirmo-nos com amigos”, afirma Miguel.
Inês tem a mesma opinião: “Ao
jogar, encontro um bem-estar físico e psicológico, pois é um jogo
de competição saudável, é muito
divertido, quase imparável.”
O padel surgiu no México
em 1962, surge pela primeira
vez em Portugal nos anos 90
do século XX e desenvolve-se
após a edição portuguesa do
Campeonato Europeu de Padel,
em 2008. De acordo com a Federação Portuguesa de Padel,
estima-se que haja atualmente
cerca de nove mil praticantes
ocasionais e regulares.
MARGARIDA BURNAY

DR

Oswaldovi trazem Songs About Persecution a Lisboa
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Os Brass Wires Orchestra lançaram
o segundo disco a 16 de Novembro

Para muitos, o padel “é aquela coisa de andar na água [Stand up Paddle]”, conta Cátia Rocha (à esquerda),
entre risos do treinador André Lameiras e das companheiras de aula Margarida e Maria (à direita)

Sofia Silvestre, entre a engenharia e o desporto

Competição a
quanto obrigas
Licenciada em Engenharia Biomédica, finalista
do mestrado na mesma área e atleta federada de
natação no Clube Amorense, em Corroios, Sofia
Silvestre, 22 anos, desde cedo concilia os estudos e as
suas vivências com o desporto de competição
Joana Nabais Ferreira
Passados 18 anos da sua primeira aula de natação, a jovem
atleta continua a nadar e espera
não deixar de todo a modalidade. ”Quero continuar a nadar,
mesmo que já não seja em competição”, declara. Por enquanto uma lesão no joelho afastou
Sofia das piscinas, mas a sua intenção é voltar, ainda que possa
não ser com a mesma intensidade. “Conciliar o desporto com
o meu curso é o meu principal
objetivo”, confessa. Trabalhar
na área dos equipamentos que
testam atletas de alta competição, como testes de controlo e
melhoria de performance, ou na
área das próteses para atletas de
mobilidade condicionada são
metas que Sofia espera alcançar
no seu percurso.
A carga horária da natação
fez com que, principalmente
durante a faculdade, a jovem tivesse perdido um pouco daquilo que considera a vida típica de
um universitário. “Se não estivesse sempre em treinos e competições, com a obrigação de me
levantar tão cedo todos os dias,
talvez pudesse ter conhecido
mais pessoas”, salienta. De todos
os sacrifícios a que a natação a
obrigou, o que mais lhe custa é
não ter tempo para estar com a
família porque os fins de semana são passados em piscinas, em
treinos ou competições. “Chego
a casa dos treinos muito tarde,
ou quando não tenho treino têm
as minhas irmãs e a minha mãe
(todas fazemos exercício) e, por
isso, acabamos por nos desencontrar já que eu tenho que me
deitar cedo ou aproveito para
estudar”, confessa Sofia.
A natação faz parte da vida

de Sofia desde os quatro anos,
idade em que os pais decidiram
inscrevê-la nas aulas de natação
e, assim, adquirisse um estilo de
vida saudável. A menina rapidamente se apaixonou por este
desporto e com apenas seis anos
participou na sua primeira competição, da qual ainda guarda
algumas memórias. “Pelo que a
minha mãe me conta, eu estava
a nadar 25 metros costas e estava a dar meia piscina de avanço,
na chegada bati com a cabeça e
comecei a chorar”, recorda Sofia
entre risos.
A jovem natural do Barreiro
continuou a nadar e a competir,
mas depressa surgiu a vontade
de se federar num clube. “Quando eu era mais nova fui convidada para ir para alguns clubes de
dimensão como o Benfica, mas
os meus pais não me deixaram
porque pensavam que iria afetar
[o rendimento] na escola. Aos
16 anos é que os consegui convencer e fui para o [clube local]
Amorense”, explica. Desde que
é atleta federada treina todos os
dias às seis da manhã durante
uma hora e meia e, dois dias por
semana, volta ainda a treinar à
tarde. Aos sábados a preparação
é reforçada, duas horas e meia
na piscina. Além dos treinos
dentro de água, Sofia mantém a
sua preparação física no ginásio,
duas vezes por semana.
Para a nadadora as medalhas
não são tudo, existem outras
recompensas no desporto. “As
mais-valias que a natação me
trouxe foram, certamente, as
amizades que fiz e realmente o
facto de cada vez que entro dentro de água me esquecer de todos
os problemas. Só estar lá faz-me
esquecer tudo o que está cá fora
e sinto-me mesmo bem a nadar.”
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Dias Europeus do Empregador

Morreu
Pedro Rolo
Duarte

Boa gestão, mais saber,
melhor qualificação
Gestores, académicos e técnicos de formação profissional convergem na necessidade
de novas e céleres respostas para a atual realidade empresarial em mudança
JOÃO FIGUEIRA

Maria Helena Guedes
“A importância da formação para
o desenvolvimento do investimento no tecido empresarial”, sinalizou a intervenção de abertura
de Mário Lobo diretor do Centro
de Emprego e Formação Profissional de Vila Franca de Xira e
de Ana Rita Lopes, diretora adjunta do mesmo, que enfatizou a
“a oferta formativa em leque” do
Centro, no Seminário “Mais conhecimento, mais inovação, mais
e melhor emprego”, organizado
pelo IEFP, no âmbito da Semana
do Empregador da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
“Mais emprego sim, melhor
emprego não sei, inovação necessária e constante e conhecimento é essencial”, salientou
também Luís Vasconcelos, representante da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, numa
análise dirigida a uma plateia de
empresários locais.
“Mais do que dar o peixe é necessário ensinar a pescar”, afirmou ainda Célia Roque, diretora
do Centro de Emprego Oeste
Norte, sobre o Programa de Estágios Profissionais e a urgência de
formação profissional adequa-

Dentro de 15 anos, a robótica irá destruir cerca de 50% dos atuais
empregos e os restantes terão que se reinventar

da às necessidades do mercado.
Miguel Mira da Silva, professor no Instituto Superior Técnico/INESC sublinhou que a atual
competição salarial leva a um
crescendo de emigração qualificada, provocada pela oferta de
melhores condições económicas
do mercado internacional. “É
necessário formar profissionais
mais depressa do que o ritmo
a que empresas estrangeiras os
roubam”, até porque as novas
tecnologias podem ameaçar
“a destruição de cerca de 50%

dos atuais empregos”, alerta.
Também Pedro Sebastião do
Instituto Universitário de Lisboa/
ISCTE, não ignorou a importância da ligação entre a tecnologia e
a neurociência para a nova era da
robótica e a necessidade de profissionais flexíveis aos desafios
que se avizinham “numa sociedade da velocidade”.
Paulo Marques representante
da UAVISION – Engenharia de
Sistemas, produtora de drones,
salientou o desconforto das empresas perante uma estratégia

académica “que treina profissionais para a aprendizagem, mas
nem sempre para o ‘saber fazer’
desejado”, tendo sublinhado a importância de outros profissionais
intermédios, essenciais na linha
de produção como garantia de
sucesso. Já João Rapazote, da Associação Empresarial da Região
de Lisboa (AERLIS), apontou um
desconhecimento da boa gestão
em continuidade nas PME, tantas vezes subsídio-dependentes.
“O empreendedorismo tem um
lado perverso, é fácil abrir um negócio, mas é muito complicado
mantê-lo e fechá-lo.” Uma crescente literacia financeira, desde
o plano de negócios até ao relatório de gestão da empresa, pode
fazer a diferença no sucesso dos
empreendedores e na análise das
condicionantes dos apoios estatais. Em debate com Carolina Travassos, do IAPMEI/Agência para
a Competitividade e Inovação,
ficou bem claro que programas
de financiamento, como o Portugal 2020, exigem rigor e terão um
retorno demorado, mas podem
ajudar a “criar músculo” empresarial, certificações de referência
e visibilidade digital, obrigatórias
num mundo global.

Restaurante lisboeta recebe turistas de todo o mundo

Uma Valenciana portuguesa
Após obras de remodelação, o restaurante A Valenciana ganha prestígio e não pára de cativar turistas.
Gente da música e do teatro aparece para jantar, mas também residentes fiéis
Rogério Rosa
Palavra passa palavra “O Valenciana”, no Alto de Campolide, em
Lisboa, já é reconhecido internacionalmente, da BBC à Netflix.
Por cá, o ator Vítor de Sousa, o
cantor João Pedro Pais ou Tim,
dos Xutos&Pontapés, além do
maestro António Vitorino de
Almeida ou do comentador Miguel Sousa Tavares, são fiéis do
restaurante que é gerido por três
gerações, avô, filho e neto, e até já
tem uma extensão na outra margem do Tejo.
Uma recente remodelação
do espaço, que inclui uma esplanada, já lhes proporcionou
um crescimento do quíntuplo
da clientela. Afinal, a cozinha

foi renovada e há uma sala nova
de atendimento onde imperam
os frangos assados para o take
away, tão procurados pelos frequentadores da zona, desde
guardas da Penitenciária de Lisboa aos residentes mais antigos.
Os donos da Valenciana compraram e estão ainda em fase
de remodelação de uma pastelaria próxima, “A Pastorinha”,
com abertura prevista para o
próximo Janeiro, uma vez que o
restaurante já recebe oito a dez
autocarros por dia de excursionistas. Do lado da rua, uma outra sala pode ainda ser alternativa para quem já não cabe já nas
seis salas do restaurante principal, que homenageiam o património português, com imagens
do Aqueduto das Aguas Livres

ao Padrão dos Descobrimentos,
passando pela Torre de Belém,
Elétricos da Carris, Rotunda do
Marquês de Pombal, Terreiro do
Paço e Jerónimos.
Nas seis salas juntam-se
clientes de várias nacionalidades e há famílias inteiras que
anseiam pelo frango, pelo arroz
à valenciana ou pelo incontornável bitoque.
Nos últimos anos a farda dos
empregados passou da camisa
branca e colete preto para o fato
completo, em castanho, uma
estratégia de marketing para melhorar o espaço. Tudo começou
em 1914, quando ainda havia
três lojas bem distintas umas das
outras. Uma loja de loiças, uma
tasca que servia vinho a copo e
frango no carvão e uma carvoa-

ria. O restaurante “A Valenciana”
foi fundado por Homero Marinho Cerqueira e o seu filho, Luís
Augusto, continuou o negócio.
Em 1983, os pais de Homero, Maria Teresa e Luís Videira, abriram
na margem sul uma extensão do
restaurante, a “Quinta da Valenciana”, em Fernão Ferro, onde
hoje se servem casamentos, banquetes e excursões, num espaço
com seis salas e um parque de
estacionamento.
Em Lisboa, trabalham cerca de
50 pessoas e, com o alargamento do restaurante, foram criados
mais dez postos de trabalho que
podem ainda crescer em Janeiro.
Todo o pessoal se desdobra num
vai e vem, entre jantares e almoços de grupos, casamentos, batizados e aniversários.

Jornalista e cronista pop,
com intervenção na imprensa, na rádio e na televisão, há mais de um ano foi-lhe diagnosticado cancro,
estando há meses internado
numa unidade de cuidados
paliativos. Fundou o jornal
O Independente em 1988,
onde ocupou o cargo de
editor-adjunto. Esteve entre os criadores da revista
K, em 1990, como também
foi editor do suplemento
DNA, do Diário de Noticias,
de 1996 até 2006. Entre 2004
e 2005, foi ainda subdiretor
do mesmo jornal. A revista Visão e o jornal i surgem
no seu currículo entre 1992
e 1995. O mundo da rádio
aparece em 1984, depois de
Pedro Duarte ter aceite um
convite para integrar a equipa da Rádio Renascença.

Massacre
no Egito
Hoje, um ataque a uma
mesquita no norte da província do Sinai, no Egipto
provocou 305 mortos e mais
de uma centena de feridos. O
grupo armado terá colocado
explosivos artesanais no local, que detonaram enquanto os fiéis saíam da oração de
sexta-feira. O atentado não
foi revindicado, mas as autoridades egípcias combatem
nesta região várias organizações ‘jihadistas’, incluindo
o ramo egípcio do autoproclamado Estado Islâmico.
O presidente egípcio, Abdel
Fattah Al-Sissi, que declarou
três dias de luto nacional,
prometeu dar uma “resposta brutal” ao ataque que ele
designou de “criminoso e
cobarde” Este ataque que
teve por alvo a mesquita
de Al-Rawdah, a 40 Km da
capital da província do Sinai do Norte, é considerado
o mais sangrento desde o
atentado de 2001, nos EUA.
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