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O novo museu dos coches alegórico dos “valores patrimoniais portugueses” 
espelha as escolhas políticas e económicas europeias,  decisivas para o 
progresso e para a afirmação internacional de um “Portugal moderno e 
desenvolvido” no discurso do Presidente da República

Cavaco inaugura 
museu do regime 
em Belém 

pág. 2/3 e 11

Nepal

Festas de Lisboa

Acordo Ortográfico

Sociedade

Ambiente

págs. 4/5

pág. 12

pág. 10

pág. 7

pág. 8

Voluntários 
criam força 
anti-sísmica 

Sardinhas 
reinam na 
cidade do mar

Desacordo 
instituído: 
a defesa 
de Nuno 
Pacheco

Jovens 
aderem à 
peregrinação 
a Fátima 

Bióloga 
marinha: das 
baleias para 
os polvos 

Especial Ano Europeu 
do Desenvolvimento



Gazeta do Cenjor
11 a 26 de Maio de 2015

A discórdia entre o Estado 

grego e os governos 

europeus nos métodos 

e nas metas a alcançar 

podem influenciar a vida 

diária do cidadão grego, 

português, europeu

2|Destaque

A proposta inicial do Syriza de anular a dívida foi descartada. Agora, 
equaciona-se o prolongar dos prazos de carência (15 anos), de reembolso (30 
anos) e a descida de juros dos empréstimos europeus que está dependente de 
um acordo rápido. De parabéns, parece estar a gestão da dívida portuguesa

Uma 
Grécia tão 
portuguesa

Ajustamento europeu

Numa Europa com problemas eco-
nómicos comuns o Governo de es-
querda grego, liderado pelo primei-
ro-ministro Alexis Tsipras, procura 
uma saída diferente após a rejeição 
da troika à sua receita de ajusta-
mento. Demarcando-se dos demais 
países europeus na imposição de 
soluções alternativas, a Grécia es-
tá num impasse, já que as velhas 
questões permanecem no braço de 
ferro europeu com o governo Gre-
go a anunciar o novo compromisso. 
Em nome da soberania nacional, 
o “novo acordo global” apela à li-
berdade de escolher e propor “no-
vas políticas para a Europa” face à 
crise que aumenta.

Afinal, a discórdia entre o Estado 
grego e os governos europeus nos 
métodos e nas metas a alcançar po-
dem influenciar a vida diária do ci-
dadão grego, português, europeu.

O governo Syriza propôs nas pro-
messas eleitoralistas um conjun-
to de medidas exigentes em vários 
domínios desde o aumento do sa-
lário mínimo, com restituição do 
subsídio de Natal, abolição das ta-
xas moderadoras e medicamentos 
gratuitos. E acrescentou ainda in-
tervenções mais transversais como 
passes de transportes gratuitos pa-
ra desempregados e a electricidade 
gratuita para cerca de um milhão 
de pessoas, tudo isto a par da rena-
cionalizações de empresas privati-
zadas ou em fase de privatização.

Uma promessa idílica
Todas elas são desejos, incompatí-
veis com a realidade da UE actual, já 
que no actual desenho orçamental 
tais alterações não só agravariam o 
défice interno grego como o tornaria 
insustentável, perante os perigosos 
problemas de tesouraria e a diminui-
ção catastrófica das receitas fiscais.

Cláudia Passarinho
Num contexto sem formas de fi-

nanciamento autónomo e com o 
sistema financeiro arruinado do 
qual são retirados milhões de eu-
ros em depósitos dos bancos he-
lénicos, é o próprio governo grego 
quem apresenta novas propostas 
como contrapartida à urgente as-
sistência financeira curvando-se 
as condições da Alemanha que 
contrariam as promessas eleito-
rais. Não obstante, as incompati-
bilidades persistem, apesar de a re-
ceita ser fundamentalmente igual à 
de Portugal, os gregos querem de-
marcar-se por uma escolha política 

A resistência às medidas suge-
ridas pela troika mantêm-se e são 

em tudo iguais à receita portuguesa. 
Introduzem também a semelhan-
ça com Portugal a revisão da tabe-
la salarial do Estado sem aumentar 
salários, com base no mérito e na 
produtividade. No sector privado 
basta olhar para as propostas que 
afectam os salários, desde a subida 
gradual do Salário Mínimo Nacio-

nal (SMN) ao alargamento do tra-
balho temporário para desempre-
gados e a reintegração de desem-
pregados de longa duração. 

O Syriza estabelece que o salário 
mínimo na Grécia é de 751 euros 
por mês recusando a sua redução. 
Para os trabalhadores portugueses 
o SMN só recentemente aumentou 
em 20 euros, para 505 euros men-
sais, e só após a saída da troika.

Receita portuguesa  
em Atenas
A simplificação das taxas fiscais se-
guem as linhas gerais idênticas a 
Portugal. O aumento do IVA, em 
destaque para a restauração e pa-
ra a hotelaria dos actuais 6,5% para 
13% mostra uma opção clara e dis-
tinta da dos “bons alunos”, já que 
o aumento em 2012 para 23% vai 
permanecer nos próximos anos.

Por outro lado as novas medidas 
tributárias, com a justificação de 
um “contributo social” ainda não 
definido, adiantam um agravamen-
to de impostos para os mais ricos 
na Grécia. Estas medidas ecoam na 
economia portuguesa com a “so-
bretaxa extraordinária” fundamen-
tada na crise económico-financeira 
e no contexto de emergência nacio-
nal. Esta taxa respeitante aos ren-
dimentos do trabalho é considera-
da “uma contribuição especial para 
ajustamento orçamental”. 

Também os reformados foram 
chamados a contribuir substan-
cialmente para o Estado com um 
novo sistema de pensões onde se 
aumenta a idade da reforma. As-
sim, apertam-se as regras para as 
reformas antecipadas, procurando 
impedir que o governo volte a dis-
tribuir subsídios de férias aos refor-
mados. Cenário idêntico em Portu-
gal onde o tecto de reforma já au-
mentou para os 66 anos de idade, 
suspendeu e dificultou a antecipa-

ção do pedido de reforma criando 
fortes penalizações.

Os cortes nas pensões seriam 
efectuadas poupando as mais bai-
xas, de forma a evitar a pobreza na 
terceira idade, uma medida que em 
Portugal se traduziu na aplicação da 
Contribuição Extraordinária de So-
lidariedade (CES) sobre as pensões.

Sendo prática corrente os Gregos 
não declararem a maior parte dos 
rendimentos criando uma econo-
mia paralela dominante, a criação 
de incentivos para que o trabalho 
pago seja declarado é considerada 
prioritária. Estas medidas querem 
aumentar a eficácia da cobrança e 
o combate à instalada evasão fiscal 
no país e à eliminação da imunida-
de no sector. O governo português 
na luta contra a evasão fiscal criou 
um incentivo na dedução de fac-
turas de serviços que antes fugiam 
ao fisco como cabeleireiros, ofici-
nas e sectores da restauração. A “lo-
taria das facturas” revelou-se uma 
das reformas mais eficazes na re-
colha de receita fiscal que aumen-
tou substancialmente.

Controlo e transparência 
Na procura de redução da despesa 
pública, as propostas da troika che-
gam ao extremo com sugestões de 
redução do poder dos sindicatos na 
economia grega. E acrescem a re-
visão do código laboral com a re-
forma no enquadramento legal nos 
despedimentos coletivos e na flexi-
bilidade do mercado de trabalho.

Em nome da diminuição e racio-
nalização dos gastos não relaciona-
dos com salários e pensões, e que 
representam 56% do total da des-
pesa do estado grego, as palavras de 
ordem são controlo e transparên-
cia.  Maior controlo da despesa pú-
blica com educação, defesa, trans-
portes, poder local e prestações so-
ciais, maior controlo da despesa 

A receita 
aplicada pela 
troika à Grécia 
foi idêntica à 
de Portugal 
e apesar da 
eleição do 
Syriza para 
liderar o 
governo grego 
a situação 
dos cidadãos 
permanece 
ambígua



Gazeta do Cenjor
11 a 26 de Maio de 2015 Destaque|3

início do ano terá tornado o objeti-
vo anterior totalmente impossível”.

Privatização de empre-
sas estratégicas
Na privatização de activos cuja 
venda é fundamental para aba-
ter a dívida pública inclui-se ser-
viços considerados da esfera pú-
blica como as empresas fornece-
doras de água e do serviço postal.

Atenas procura modelos alterna-
tivos à privatização com o objectivo 
de atrair capital e investimentos nos 
quais se inscrevem auto-estradas e 
portos. Contudo, Gabriel Sakellari-
dis,  porta-voz do primeiro-ministro 
grego, reconheceu que o porto do 
Pireu, o maior do país,  “faz parte 
das negociações”. No sector dos ae-
roportos, um consórcio liderado pe-
la Fraport AG terá vencido um con-
curso para operar e gerir 14 aero-
portos já referenciados antes, aguar-
dando-se o desfecho deste negócio. 

Em terras lusas, a venda de em-
presas e activos públicos tem sido 
prática comum mesmo antes da 
troika, sendo que a maioria che-
gou a mãos estrangeiras desde an-
golanas, francesas, chinesas. Pre-
sentemente, a venda da TAP está 
sobre a mesa.

As negociações da dívida e do pa-
gamento dos juros, mesmo após o 
perdão de 50% da dívida grega no 
valor de 100 mil milhões de euros 
continuam difíceis. Mas o Syriza 
continua a luta, aguardando o des-
fecho das negociações para obter 

novo financiamento junto das três 
instituições credoras internacionais 
(a União Europeia, Banco Central e 
Fundo Internacional Monetário). O 
governo grego reivindica a solida-
riedade e legitimidade, através da 
deputada do Syriza, Zoe Konstan-
topoulou, que preside atualmente 
ao parlamento grego, movendo três 
processos legais que podem criar 
vantagem nas negociações com os 
credores e exigindo até novos per-
dões para a dívida. Os processos 
propõem um comité sobre a “ver-
dade da dívida”, outro para super-
visionar os requerimentos de repa-
rações de guerra à Alemanha, e por 
fim uma lista de casos de corrupção 
de alto nível em contratos do se-
tor público com empresas alemãs.

Juros negativos 
A agência que gere a dívida públi-
ca, IGCP, conseguiu com o leilão 
de bilhetes do tesouro a seis meses 
efectuar cerca de 300 milhões de 
euros com juro de -0,002%, no cor-
rente mês. Apesar de negativo, co-
loca Portugal como uma das “me-
lhores alternativas de investimento 
na zona euro”. Esta taxa é explicada 
como resultado do plano de com-
pras de activos do BCE, mas o im-
pacto é muito positivo na descida 
do custo médio da dívida portu-
guesa, pois estamos a pedir dinhei-
ro emprestado a um custo zero.

As condições mais favoráveis 
de pagamento da dívida evitariam 
que a Grécia caísse na influência 

da Rússia e se mantivesse na zona 
euro. A parceria estratégica com a 
China também mostra as garras. 
Os investimentos nos títulos do te-
souro grego que a China comprou 
no auge da crise da dívida na Zona 
Euro e um contrato de leasing de 
35 anos concedendo a exploração 
de dois terminais de contentores 
do porto do Pireu nos arredores de 
Atenas ao Ocean Shipping Group 
(Cosco), desde 2010, falam por si. 
O porto de Pireu foi considerado 
“uma porta de entrada da China 
na Europa” pelo primeiro-minis-
tro chinês Li Keqiang, pois cerca 
de 80% das exportações e impor-
tações entre a União Europeia e a 
China são feitas por mar. 

A receita aplicada pela troika à 
Grécia foi idêntica à de Portugal 
e apesar da eleição do Syriza pa-
ra liderar o governo grego a situa-
ção dos cidadãos permanece ambí-
gua, a percepção dos gregos é que 
a situação vai melhorar. No con-
texto financeiro e económico, os 
dados apresentam outra realida-
de com 30% dos habitantes abaixo 
do limiar da pobreza, sem direito 
a apoios como o RSI (Rendimen-
to Social de Inserção) existente em 
Portugal, e o desemprego a atin-
gir os 25%. 

O sinal de recuperação 
O governo grego pretende avançar 
com medidas urgentes, adiantan-
do com a proposta de a criação de 
um cartão do cidadão para acesso 
aos cuidados básicos de saúde e à 
distribuição de vales de alimenta-
ção, abrigo e energia. Os apoios se-
rão em espécie e não em dinheiro.

Nos últimos dias em Portugal é 
veiculado um sinal de recuperação 
da crise económica com o anúncio 
do Crescimento do Produto Inter-
no Bruto per capita (PIB) que re-
gistou uma variação de 1,4% entre 
Janeiro e Março deste ano, quando 
comparado com o mesmo período 
de 2014 conforme dados oficiais. 

Segundo o INE, este crescimen-
to do PIB deve-se a um abranda-
mento das importações (influen-
ciado pela descida do preço do pe-
tróleo) e a uma aceleração das ex-
portações ou seja grande parte da 
recuperação prende-se  com a pro-
cura externa líquida e menos com 
a procura interna, ressalvando que 
a economia pode ainda abrandar 
ao longo do ano. 

O crescimento do PIB significa 
um aumento quantitativo da pro-
dução (produção de bens e servi-
ços) e é um dos factores de cres-
cimento económico. Além do in-
dicador PIB inclui-se o indicador 
do crescimento da força de traba-
lho, o indicador da receita nacional 
poupada e investida e, finalmen-
te, o indicador do grau de aperfei-
çoamento tecnológico. Este retor-
no do crescimento do PIB poderá 
trazer benefícios na vida dos cida-
dãos, que anseiam pelo aumento de 
emprego e um alívio da carga fis-
cal. E condicionará a melhoria no 
acesso e qualidade a bens essen-
ciais como a saúde e educação, jus-
tiça, trabalho, comunicações, trans-
portes ou seja pelo prometido bem-
-estar europeu.

com a saúde garantindo o acesso 
aos cuidados universais. Em Portu-
gal, esse controlo resultou nos cor-
tes profundos na saúde e na educa-
ção e nos critérios mais limitados de 
atribuição das prestações sociais. 

A transparência assumiu uma 
forma de luta contra a corrupção, 
o contrabando do tabaco e de com-
bustíveis, a monitorização dos pre-
ços dos produtos importados, a pe-
nalização do branqueamento de ca-
pitais e maior clareza nos contratos 

e compras públicas.
Todas estas medidas procuravam 

salvar a economia grega e torna-la 
sustentada. Para tal, a dimensão 
máxima do défice orçamental da 
Grécia manteria saldos orçamentais 
primários (diferença entre receitas 
e despesas do Estado, excluindo ju-
ros) positivos na ordem dos 3%. De-
pois da eleição do Syriza este valor 
não parece ir além de 1%, segundo 
as últimas indicações, a “quebra da 
economia e da receita fiscal neste 

FOTOS: FLÁVIO ALBERTOO
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Joana Filipa Freitas

Sorrisos 
voluntários

Ajuda humanitária no Nepal

Os números falam por si: 8.604 mortos, 488.789 casas destruídas e 267.477 
danificadas é a contagem negra da tragédia originada pelos dois últimos grandes 
sismos no Nepal. Voluntários e organizações unem-se e fazem a diferença

“Agora é que vão ser elas”, escre-
veu Pedro Queirós na sua página 
pessoal do Facebook, na chega-
da à cidade de Katmandu, capi-
tal do Nepal, no dia 24 de Abril, 
sem sequer imaginar, que ele e o 
seu amigo Lourenço Macedo San-
tos, estavam prestes a participar na 
maior catástrofe natural de sempre 
do país. “O hotel fica bem no cen-
tro da cidade e é feito em tijolo e 
betão. No primeiro segundo pen-
sei que fosse um comboio a passar 
debaixo do chão. Mas no segundo 
a seguir não houve dúvidas… es-
tava a haver um terramoto”, escre-
veu Pedro no dia seguinte. As cer-
ca de 13 réplicas assustaram os tu-
ristas que logo quiseram sair dali. 
Pensaram, mas não conseguiram. 
O destino queria-os lá. Ao fim de 
quatro dias, após o sismo, arrega-
çaram mangas e decidiram ajudar. 
Foram três vezes às compras nes-
se dia, e gastaram cerca de 445 eu-
ros em água, arroz, bananas, ma-
çãs e bolachas, que distribuíram 
pelos mais necessitados. A quan-
tia amealhada diariamente foi au-
mentando à medida que a projec-
ção do pedido de ajuda nas redes 
sociais se ia alastrando.

Por seu lado, Mariana Palavra, 
portuguesa residente no Myanmar 
e especialista de comunicação na 
UNICEF, foi destacada para a equi-
pa do Nepal, a 8 de Maio, por ter 
lidado com as consequências do 
terramoto no Haiti em 2010. Já leva 
dois na bagagem. A terra tremeu 
quatro dias depois de ter aterrado 
em Katmandu. Os traumas vieram 
todos ao de cima e no dia seguinte 
ao desastre, não foi fácil manter-
-se firme. “Fez-me recordar o dia 
do terramoto no Haiti”, confessou.  
No entanto, a ocupação e o rebo-
liço exigiram-lhe resposta rápida. 
“Foram 12 horas seguidas sem pa-
rar. E tem sido sem parar quase to-
dos os dias. Para evitar ‘estragos’ 
tentamos seguir algumas regras de 
ouro: alimentação regular, álcool e 
tabaco com moderação e dormir. 
Em teoria é isto, mas na prática...”, 
deixou em aberto.

Edificado frágil
O Nepal é um país maioritariamen-
te rural, no qual a agricultura ocu-
pa cerca de 70% da população acti-
va, apresentando um PIB, cerca de 
dez vezes inferior ao de Portugal. A 
qualidade das infraestruturas, de-
finida pelo Banco Mundial numa 
escala de um a sete, em que um, é 
extremamente subdesenvolvido e 
sete, bem desenvolvido,  classifica 

o Nepal com o valor 2.2 enquan-
to que, por comparação, Portugal 
alcança o valor 5.4. Esta avaliação, 
pressupõe a fragilidade do edifica-
do nepalês. 

“Há muitos que não têm casa pa-
ra dormir. As suas casas ou desa-
baram ou estão cheias de rachas”, 
escreve Pedro no report do dia 6 
da “Missão Obrigado Portugal, nós 
também somos Nepal”. Contudo, 
Mariana esclarece que “os estra-
gos não se deram tanto na cida-
de de Katmandu, mas nas zonas 
montanhosas e mais remotas, on-
de há aldeias completamente des-
truídas”.  E indica algumas razões 
para tamanha destruição como a 
“proximidade do epicentro e tipo 
de construção com tijolos feitos 
de lama, nada resistentes a terra-

motos”. Adianta ainda que o nível 
de desenvolvimento e a geografia 
do país causam bastante entropia. 
“Estradas de acesso de má quali-
dade, deslizamento de terra cons-
tantes, que se repetem com algu-
ma frequência e que bloqueiam as 
poucas e más estradas e caminhos 
de acesso a áreas rurais”, diz.

A dupla Pedro e Lourenço depa-
rou-se exactamente com essa situa-
ção. “A viagem até à vila de Nuwakot 
demorava cerca de três a quatro ho-
ras. Uma estrada cheia de calhaus 
e muito inclinada. Para nós foram 
cinco horas e meia. Chegámos lá 
quase de noite. Na estrada que se 
meteu [o condutor] não dava para 
virar o camião para trás. Num dos la-
dos era uma ravina e do outro eram 
pedras”, descreve Pedro.

Cooperação  
portuguesa em alta
“As organizações da ONU, ONGs 
locais e internacionais e o Governo 
reúnem-se praticamente todos os 
dias por sectores: educação, saúde 
[nutrição, protecção, higiéne e sa-
neamento], etc. Nessas reuniões, 
discutem-se as necessidades, o que 
cada organização vai fazer, as lo-
calidades de distribuição ou dos 
projectos a desenvolver. Todas as 
organizações ou associações – in-
clusivamente alguns voluntários – 
devem participar nestes clusters, 
co-liderados pelo Governo, para 
evitar a desorganização, o caos e 
a distribuição aleatória”, explica a 
especialista de comunicação. 

Pedro refere, no seu diário, que 
a reunião com a ONU foi bastan-
te gratificante, “não só por aquilo 
que foi partilhado, mas também 
porque permitiu alargar a rede de 
contactos e estabelecer parcerias 
com os responsável da NU e de ou-
tras organizações que irão ajudar 
na missão.” Ao fim de 13 dias após 
o sismo, Pedro e Lourenço extra-
polaram, em alta, os números da 
sua ajuda inicial: três camiões e 
dois jipes para distribuir 850 pa-
cks, cada um com 10 kg de arroz, 
1 kg de sal, 1 kg de lentilhas e cinco 
pacotes de bolachas, além de vá-
rios medicamentos, pensos higié-
nicos, óleo de soja, sabonetes e bo-
las de futebol. Tudo garantido por 
uma equipa de 26 pessoas: cinco 
motoristas, sete voluntários por-
tugueses, um brasileiro, uma me-
xicana, um checo, seis nepaleses, 
quatro médicos e um professor de 
yoga. Um total de despesa diária 
de 1.429 euros (160.070 rupias), o 
triplo do primeiro dia da sua in-
tervenção no terreno.

“Sinto que cada um de nós é 

Os números  
da catástrofe

7.8 magnitude do sismo 
(25 Abril)
7.3  magnitude do sismo 
(12 de Maio)
17.866 feridos
1.7 milhões de crianças 
afectadas em 21 distritos
4.2 milhões de pessoas 
afectadas
26 hospitais destruídos
900 centros de saúde 
disfuncionais
24.74 salas de aula destruídas

Fonte: UNICEF, 15 Maio 2015

um grão de arroz. Cada um de 
nós, sózinho, não faz quase dife-
rença nenhuma. Mas nas nossas 
respectivas funções, juntos, sim, 
uma enorme diferença, já que as 
autoridades do país, sozinhas, te-
riam dificuldade em responder tão 

rapidamente”, confessa Mariana.
No Nepal,  35% da população 

tem menos de 15 anos (enquanto 
que Portugal tem apenas 15%) e o 
apoio da UNICEF é fundamental  
em todas as áreas que digam res-
peito às crianças, já que as suas 
tendas também promovem acti-
vidades para distraír e ocupar os 
mais novos. “No espaço infantil as 
crianças cantam e sorriem”, escre-
ve Pedro na rede social. Quando 
Mariana está no terreno, “a rir e 
a brincar com as crianças”, pode 

Pedro Queirós e Lourenço 

Macedo Santos após quatro dias 

na cidade de Katmandu, capital 

do Nepal, arregaçaram mangas  

e decidiram ajudar as vítimas 

dos sismos
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Telma Van-Dúnem

Sonhos mortos no Mediterrâneo
Centenas de imigrantes enfrentam uma travessia de risco

Nos últimos anos, a rota marítima do Mediterrâneo tornou-se para os africanos a maior porta de entrada 
para a Europa, mas também um cenário de tragédias humanitárias

Dos 283 mil imigrantes que en-
traram ilegalmente na União Eu-
ropeia (UE) em 2014, mais de 220 
mil chegaram através do mar Me-
diterrâneo, de acordo com os da-
dos fornecidos pela Agência Euro-
peia de Gestão das Fronteiras Ex-
ternas (Frontex).

Esta agência adiantou ainda que 
apesar dos apelos e alertas mun-
diais, centenas de africanos conti-
nuam a enfrentar o risco de morte 
na travessia do mar Mediterrâneo 
para tentar chegar à Europa. Num 
único caso estima-se que 800 pes-
soas se tenham afogado, em finais 
de Abril último, quando um barco 
naufragou na costa líbia. 

A organização esclarece que os 
traficantes de pessoas fazem par-
te de complexas redes criminosas 
internacionais que não reconhe-
cem fronteiras e que os especialis-
tas ligam a “corporações multina-
cionais”. As autoridades da Guarda 
Costeira da Líbia admitem que os 
traficantes estejam cada vez mais li-
gados ao crime organizado italiano.

Os números relativos às entra-
das em Itália são prova disso: perto 
de 171 mil imigrantes desembarca-
ram em território italiano, em 2014. 
Mas, o sonho de muitos africanos 
de entrar na Europa tem ficado no 
mar. Segundo a Organização Inter-
nacional para as Migrações (OIM), 
1750 imigrantes morreram no Me-
diterrâneo desde o início deste ano, 
30 vezes mais do que no mesmo 
período em 2014.

UE prepara  
operação naval 
A Alta Representante para os As-
suntos Externos, Frederica Mo-
gherini afirmou que a União Eu-
ropeia (UE) vai avançar com uma 
operação naval para combater os 
traficantes que operam na Líbia. 
A declaração foi avançada depois 
da aprovação do plano de acção 
para uma missão militar no mar 
Mediterrâneo, aceite pelos minis-
tros dos Negócios Estrangeiros e 
da Defesa, reunidos em meados 
deste mês, em Bruxelas.

“Agora começam os preparati-
vos. Espero que tudo esteja pron-
to para lançar a operação já em Ju-
nho”, afirmou Mogherini. O lança-
mento da missão deverá estar na 
agenda da próxima reunião do con-
selho de ministros dos Negócios 
Estrangeiros, a 18 de Junho, um 
mês depois.

Quanto à participação de Portu-
gal na missão naval da UE, o Go-
verno “ainda não tomou nenhu-
ma decisão”, disse Rui Machete. A 
França, Reino Unido, Alemanha, 
Itália e Espanha já ofereceram na-
vios para participar na operação, 
segundo avançou a AFP.

A missão europeia deverá ser 

guerra, perseguições ou pobreza 
nestes navios de maiores dimen-
sões, ao invés das pequenas bar-
caças. E fazem-se cobrar. 

“A elevada procura torna es-
te método rentável”, garante An-
tonio Saccone, chefe de Análise 
Operacional do Frontex. E acres-
centa: “Mostra quão poderosas e 
sofisticadas se tornaram estas re-
des de tráfico. Não há dúvida que 
as costas do Mediterrâneo estão 
numa séria crise.”

Vicent Cochetel, diretor europeu 
do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados disse 
que, esta é uma situação preocu-
pante “que não pode continuar a 
ser ignorada pelos governos euro-
peus. Precisamos de uma urgen-
te acção concertada no Mediter-
râneo”. 

Segundo Bertaud, um novo pla-
no operacional para a missão se-

rá acordado com as autoridades 
italianas e que estará pronto nos 
próximos dias. “Os líderes da UE 
prometeram dobrar o tamanho da 
operação e triplicar o orçamento, 
mas se recusou permitir um tra-
balho mais activo de busca e sal-
vamento”.

Redistribuição da ajuda 
O director da Amnistia Internacio-
nal para a Europa e Ásia Central, 
John Dalhuisen vê com bons olhos 
as propostas da Comissão Euro-
peia, sobretudo o reconhecimento 
de que é preciso haver redistribui-
ção das pessoas que a UE recebe 
entre os vários Estados-membros. 
A declaração foi prestada durante 
Assembleia Parlamentar da União 
para o Mediterrâneo.

Enquanto falava sobre imigração 
e asilo, John Dalhuisen reaçou que, 
enquanto há uma crise global de 
refugiados, 50 milhões de refugia-
dos ou deslocados em todo o mun-
do, a Europa não enfrenta uma cri-
se de imigração. “Ainda estamos a 
falar de cerca de 600 mil pedidos, 
números que são geríveis. Não te-
mos uma crise migratória, mas te-
mos desafios”.

“O número não é assim tão es-
tratosférico, sobretudo se compa-
rarmos com a resposta ao conflito 
nos Balcãs nos anos 1990, quan-
do os países europeus absorveram 
confortavelmente vários milhões 
de pessoas e isso não criou tensão 
social”, considerou.

Salientou que, o que aconteceu 
nas últimas semanas, após o fim-
-de-semana em que de uma só vez 
morreram 800 pessoas, “foi um 
acordar para um drama”. As pes-
soas viram que o fim da operação 
marítima italiana foi “um erro trá-
gico, mesmo os populistas que não 
seriam favoráveis à imigração per-
ceberam que não se pode deixar 
as pessoas morrer assim”. 

Tem sido desta forma arrojada que muitos africanos entram na Europa

AFP

Um negócio 
rentável, já 
que cada 
pessoa paga 
mil a dois mil 
dólares. Uma 
viagem como 
a do Blue 
Sky M, que 
transportou 
cerca de 800 
imigrantes, 
pode render, 
por isso, pelo 
menos um 
milhão de 
dólares

ter talvez a ilusão que faz a dife-
rença. “E talvez a tenha feito em 
5 minutos. Mas o que conta mes-
mo, é arranjar um tecto à popula-
ção, ter disponíveis tendas, hospi-
tais e medicamentos… colocar as 
crianças em espaços seguros on-
de possam estar juntas a brincar 
e disponibilizar psicólogos para 
que exista um apoio adequado de-
pois deste sismo. E tudo isto não 
proporcionado por uma pessoa, 
mas por todos nos juntos – os tais 
grãos de arroz.”

lançada em três fases. A primei-
ra, que pretende apenas reforçar 
a partilha de informação entre Es-
tados-membros para identificar as 
redes de tráfico no Mediterrâneo, 
pode começar assim a operação 
seja lançada em Junho. A segun-
da e terceira fases da missão po-
derão demorar mais, já que envol-
vem a captura e a destruição dos 
barcos utilizados pelos traficantes 
em águas territoriais líbias. 

Rota invisíveis
A Itália destaca-se como princi-
pal destino dos imigrantes africa-
nos, já que a maior parte dos imi-
grantes que cruzam o Mediterrâ-
neo a partir da Líbia e da Tunísia 
são originários da Eritrea e da So-
mália. Contudo, a guerra civil na 
Síria está elevando o número de 
sírios que também usam essa rota.

Conforme a Frontex, os navios 
seguem em direção à Itália, que 
continua a ser o principal destino 
de refugiados do Médio Oriente. 
As tripulações são contratadas em 
locais por vezes tão distantes co-
mo a Rússia. Abandonam o barco 
a dado ponto da viagem, desligan-
do antes o Sistema de Identifica-
ção Automático (obrigatório para 
navios acima das 300 toneladas). 
A embarcação fica assim invisível 
para os radares das autoridades, o 
que dá tempo à tripulação em fuga 
para escapar à detenção. 

Um negócio rentável, já que cada 
pessoa paga mil a dois mil dólares. 
Uma viagem como a do Blue Sky 
M, que transportou cerca de 800 
imigrantes, pode render, por isso, 
pelo menos um milhão de dólares.

Os refugiados sírios têm nor-
malmente mais dinheiro do que 
os imigrantes asiáticos ou vindos 
da África subsariana. Os trafican-
tes aproveitam-se disso, argumen-
tando ainda com uma “maior se-
gurança” para quem quer fugir da 
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Nas praias e marinas do Algarve foi alcançado 
novo máximo e a região Tejo superou pela 
primeira vez, este ano, a meia centena de praias 
galardoadas com a Bandeira Azul

Marca 
de água

Época balnear nacional promove qualidade e segurança

“Faz da mudança a tua praia” foi o 
mote para o arranque da nova época 
balnear do Programa Bandeira Azul. 
Tudo apontava para a chegada às 
três centenas de praias, no entanto 
o número de atribuições apenas su-
perou, em uma praia, o número do 
ano anterior, não invalidando con-
tudo a obtenção de um número re-
cord de praias galardoadas.

A região do Algarve continua 
a hastear mais bandeiras, em 85 
praias, logo seguida das regiões Nor-
te (65), Tejo (54), Açores (31), Centro 
(27), Alentejo (26) e Madeira (11). E 
como nem sempre quantidade sig-
nifica qualidade, Portugal tem mais 
praias classificadas, mas desceu no 
ranking da avaliação de qualidade. 

Apesar dos investimentos nacio-
nais na manutenção e melhoria das 
condições das praias, marinas e por-
tos de recreio, este ano estão classi-
ficadas como “más” seis praias, qua-
tro na região autónoma da Madeira, 
duas no Funchal e duas em Machi-
co, e as restantes no Continente, em 
Vila Verde e em Ovar.

As marinas e os portos de recreio 
dos Açores continuam no topo das 
atribuições, com cinco bandeiras 
hasteadas, apesar de Vila Franca 
do Campo ter perdido a distinção. 
No Algarve encontram-se quatro das 
15 marinas portuguesas com a Ban-
deira Azul, enquanto as regiões do 
Tejo e Alentejo recebem cada uma, 
três distinções, onde se incluem os 
dois únicos portos de recreio com 
bandeira, Oeiras e Sines.

Para exibirem no mastro o símbo-
lo da excelência da Bandeira Azul, as 
zonas balneares necessitam de cum-
prir um conjunto de critérios que 
passam pela informação e educação 
ambiental, pela qualidade da água, 
pela gestão ambiental e de equipa-
mentos e pela segurança e serviços. 
Estes critérios assentam na base de 
uma participação responsável por 
parte dos cidadãos que, muito de-
vido às condições climáticas, cada 

Jovita Lopes (texto)  
e Susana Palmeirim 
(infografia)

A�xação de informação sobre 
                       a zona balnear, a 
                       qualidade das 
                       águas e o código 
                       de conduta na 
                       praia

INFO

Cumprimento de “Excelente” ou 
          “Boa” das normas sobre 
           a qualidade da água. 
             Ausência de descargas
              residuais e inexistência 
               de acumulação 
               estranha de algas

Limpeza diária da zona balnear, 
          existência de recipientes 
               para o lixo urbano e 
               equipamento para 
               recolha de material 
                  reciclável

Proibição da circulação de 
            veículos nas zonas 
                 não autorizadas, 
                   de  competição 
                    de automóveis e
                   de escarga de 
                  entulhos

Existência de serviço de 
assistência aos banhistas, 
                primeiros socorros e 
                   plano de emergên- 
                    cia no caso de 
                    haver poluição ou
                  fontes de perigo

vez mais frequentam as praias antes 
do início da época balnear, apesar 
dos riscos inerentes desta antecipa-
ção. A actual moldura jurídica deter-
mina a obrigatoriedade da perma-
nência de nadadores-salvadores nas 
praias concessionadas/vigiadas ape-
nas durante a época balnear, ape-
sar desta situação poder variar ao 
longo do país. 

As praias portuguesas receberam 
cerca de 70 milhões de visitantes, du-
rante a época balnear do ano pas-
sado. Segundo dados divulgados 
pelo Instituto de Socorros a Náu-

fragos, foram realizadas 472 inter-
venções em praias concessionadas 
e 195 em praias não concessiona-
das, mas abrangidas por sistemas 
integrados. Durante 2014, sete pes-
soas perderam a vida nas praias na-
cionais, menos cinco que no ano 
anterior, e foram asseguradas 802 
assistências de primeiros socorros 
e 159 buscas de crianças perdidas 
na praia por nadadores-salvadores.

O conceito de Bandeira Azul nas-
ceu em 1985, quando os municípios 
costeiros franceses foram premiados 
pelo tratamento de esgotos e crité-

rios de qualidade da água.  Passados 
dois anos, o Programa expandiu-se 
à escala europeia, integrado no Ano 
Europeu do Ambiente, através da 
Foundation for Environmental Edu-
cation in Europe (FEEE). Nesse ano 
inaugural, a Bandeira Azul foi atribuí-
da a 244 praias e 208 marinas em 10 
países europeus, das quais 71 praias 
e uma marina eram portuguesas.

Em 2001, a fundação abre portas 
ao mundo tornando-se numa orga-
nização global, com critérios de atri-
buição de bandeiras ainda mais ri-
gorosos e específicos. Agora, a Ban-

deira Azul é reconhecida como um 
eco-label, também pela Comissão 
Europeia e pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Ambiente. Este 
ano conta com mais de 4 mil praias 
e marinas em 49 países em toda a 
Europa, África do Sul, Marrocos, Tu-
nísia, Nova Zelândia, Brasil, Cana-
dá e Caribe.

As primeiras cerimónias oficiais 
de hastear das Bandeiras Azuis de 
2015 estão previstas para o dia 1 de 
Junho, em Sesimbra, a 6 de Junho na 
Marina da Horta, nos Açores, e a 12 
de Junho, em Pampilhosa da Serra.
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Neste início de época 

balnear, conheça 

as 299 praias, 15 

marinas e portos 

de recreio que 

melhor preenchem 

os requisitos 

deste galardão de 

excelência nacional
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Mariana de Almeida e Ana Carvalheiro abraçaram o desafio de caminhar até ao santuário 
mariano. E ganharam uma viagem “indescritível” por fora e por dentro dos seus limites

“Bora” a Fátima?
Jovens aderem à peregrinação mariana

“Chegar lá” é sem dúvida a meta 
de todos os viajantes, quer sejam 
peregrinos quer vão simplesmen-
te fazer uma caminhada até Fáti-
ma. Jovens, tanto Mariana de Al-
meida como Ana Carvalheiro des-
crevem o momento da chegada ao 
santuário com uma enorme sensa-
ção de alívio. 

Uma viagem “indescritível” que 
ambas aconselham a todos os jo-
vens, nem que seja uma vez na vi-
da, para testemunhar o que é al-
cançar realmente um objectivo. E 
para isso não é preciso ser católico, 
nem religioso, até porque nem elas 
próprias o são, tal como muitos ou-
tros que encontraram no caminho. 

Mariana de Almeida, 22 anos, 
está a concluir o mestrado em Jor-
nalismo e foi este ano a pé até Fá-
tima. A ideia partiu de uma amiga 
da mãe.  “Todos os anos que ela ia, 
no regresso dizia que aquilo era fan-
tástico e que nós íamos adorar a ex-
periência”, refere.  E decidiu então 
aceitar o desafio. Partiu do Carta-
xo, às 10h30 da manhã. Ao longo do 
caminho fez várias paragens para 
as refeições. 

Mariana estava incluída no grupo 
de Peregrinação de Aveiras de Ci-
ma, que juntava mais de 150 pes-
soas, talvez por isso se sentisse mais 
acompanhada. Uma das suas téc-
nicas para gerir o esforço e o tempo 
da caminhada era conversar e ob-
servar as pessoas que passavam à 
volta. Outras vezes optava por ouvir 
música. Agora, sabe que viveu uma 
“grande aventura” de 80 quilóme-
tros, talvez “a maior” da sua vida.

A mochila e a cruz
Foi um caminho “muito difícil, sem 
dúvida”, já que os pés foram os gran-
des inimigos. “O cansaço é horrível. 
As dores nas pernas e minha alergia 

Mariline Rodrigues às meias também foi muito mau. Eu 
tirava as meias e os meus pés pa-
reciam dálmatas.” E tal como Jesus 
carregou a cruz, também os pere-
grinos tiveram de lidar com um pe-
so constante às costas, a mochila. 
“A mochila às costas sempre pesa 
e é essencial porque temos de le-
var uma garrafa de água, umas bar-
ritas, uma toalha de plástico para 
pormos no chão quando nos que-
remos deitar, umas meias suplen-
tes, os cremes das dores, os pen-
sos e tudo isso.” Mas este era um 
peso que parecia ser aliviado com 
as paragens que o grupo fez em vá-
rias igrejas ao longo do percurso. 

Pausas, que não eram só momen-
tos de descanso. Eram mais do que 
isso. “Em todas as igrejas que pa-
rávamos, eles tocavam e estes mo-
mentos de música na igreja, por 
muito cansada que estivesse, de-
pois parecia renovada… não sei… 
talvez seja espiritual”, sublinha. Um 
facto que nem a própria consegue 
explicar, já que “depois disso tinha 
uma alegria gigantesca e voltava a 
andar não sei quantos quilómetros”. 

O convívio e a oração
Aliás foi esta a principal razão que 
levou Mariana aos caminhos até Fá-
tima: a peregrinação. Não ir apenas 
a pé, mas ter toda a vertente de fé 
presente ao longo dos muitos tri-
lhos. E na chegada a Fátima, os pe-
regrinos descobriram que aquela foi 
uma viagem também interior. “No 
final, quando cheguei a Fátima ti-
ve gosto em comprar a cruz do pe-
regrino. E isso deu-me a indicação 
que não andei apenas a pé cerca de 
oitenta quilómetros… percorri um 
caminho para chegar a um lugar 
simbólico e isso é completamen-
te diferente”. 

Ana Carvalheiro tem 25 anos e 
três destas caminhadas no currí-
culo. A primeira foi feita há quatro 
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O grupo de Ana Carvalheiro 
e a jornada de Mariana de 
Almeida dividem-se entre a 
caminhada e peregrinação

MARIANA DE ALMEIDAANA CARVALHEIRO

MARIANA DE ALMEIDA

e voltei a desmaiar e a levantar-me 
e tive mesmo de ir para o carro da 
ajuda dormir um pouco…” No en-
tanto, e apesar de não acreditar em 
promessas, nesta altura fez uma pa-
ra compensar o caminho que não 
fez a pé. “Por causa daquele boca-
do de caminho que não fiz a pé, ti-
ve de conseguir correr da rotunda 
dos pastores até Fátima e consegui 
correr e cheguei lá…”

As bênçãos e os outros
Ana sabe que gosta de conhecer ou-
tras pessoas, com ideias comple-
tamente diferentes das suas. Ape-
sar de não se considerar religiosa, 
admite que ao longo do caminho, 
em alguns momentos fazia ques-
tão de rezar pelos seus. Pelos seus 
pais principalmente, como forma 
de reconhecimento por tudo o que 
fizeram por ela, como agradecimen-
to pela dedicação deles à família. 

Embora dados do relatório sobre 
as Identidades Religiosas em Por-
tugal, da autoria do Centro de Estu-
dos de Religiões e Culturas, afirmem 
que em relação ao ano de 1999, o 
número de portugueses que se di-
zem católicos decresceu. No entan-
to se repararmos nos dados distri-
buídos consoante as idades, o cená-
rio agrava-se. No mesmo relatório, 
35,1 % dos inquiridos com idades 
entre os 12 e os 24 anos responde-
ram ser “não crentes”. Um valor que 
decresce apenas para os 31%, quan-
do se fala de pessoas entre os 25 e 
os 34 anos. 

Afinal, no país do Futebol, do Fa-
do e de Fátima, os estudos recentes 
revelam números decrescentes de 
devotos que contrastam com as ne-
cessidades dos novos tempos como 
a de jovens que caminham até ao 
santuário a pé para testar a sua re-
sistência face a um objectivo: ven-
cer cem quilómetros de estrada, por 
fora e por dentro.

No país do 
Futebol, 
do Fado e 
de Fátima, 
os estudos 
recentes 
revelam 
números 
decrescentes 
de devotos

anos, a última este mês. Ana percor-
reu 116 quilómetros, apenas porque 
optou pela experiência do convívio 
com um grupo de amigas e família 
até ao santuário. E explica a razão: 
“grande parte das vezes, vou por-
que as pessoas me convidam, por-
que as animo e eu também preciso 
de animação”. 

Alegre, sempre a tentar levantar 
o moral de todos os que a acom-
panham, não gosta de deixar nin-
guém atrasar-se, por isso, ao longo 
do caminho anda para a frente e 
para trás. Não consegue no entan-
to explicar o que é que a motiva, o 
que é que a faz andar nesta cami-
nhada. “Não sei se é a força das pes-
soas todas juntas… porque dá von-
tade de desistir… chega a um pon-
to que os pés abrem… há dois anos 
foi o pior ano para mim… os dois 
pés ficaram feridos e eu quase que 
já não conseguia andar”, confessa.

Na segunda caminhada que fez, 
os percalços de viagens não se fi-
cam por aqui. “Não dormi mes-
mo, fiz directa, e como saí às 3 da 
manha, fiz seis horas de caminho e 
desmaiei. Desmaiei, voltei a andar 
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Coincidências à parte, tudo começou com o apelo dos 
animais do mar e de professores inspiradores. Agora os 
moluscos cefalópodes, os polvos, as lulas e os chocos 
ocupam o centro da sua vida

“Gosto de 
adicionar  
mais um tijolo 
na parede  
da ciência”

Vanessa Madeira Bióloga marinha em Portugal

O início do seu fascínio com o 
mar surgiu com os documentários 
da BBC/Vida Selvagem que 
via em criança aos fins-de-
semana antes do almoço.  E 
os que emocionavam sempre 
mais Vanessa Madeira  tinham 
baleias e foi com elas que se 
apaixonou pelo mar. Depois disto, 
vieram os livros e a descoberta 
minuciosa desta imensa parte 
do planeta. Aquando da escolha 
de curso superior e do que 
fazer com vida, a escolha foi 
fácil –inevitavelmente a biologia 
marinha.
Afinal, sir David Attenborough 
foi responsável por muitas 
crianças se tornarem 
biólogos…
Sim, entrei na Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa com a ideia de ir estudar 
baleias para os Açores. Semestre 
após semestre apercebi-me 
que o que eu queria mesmo era 
saber porque é que os animais 
funcionam da forma como 
funcionam, ou seja, estudar 
a fisiologia dos organismos 
marinhos. Rapidamente conclui 
que com as baleias não iria ter 
as respostas que procurava, por 
serem organismos tão grandes 
e difíceis de estudar. Continuei 
a minha busca durante os 
dois primeiros anos da minha 
licenciatura, até que no início do 
terceiro ano, por coincidência ou 
sorte, tive a certeza de saber onde 
pertencia e ao que queria dedicar 
a minha vida.
E essa escolha permaneceu 
até hoje?
Em novembro de 2009, na 
faculdade, vi um livro (o último 
da estante) que me chamou a 
atenção e que tive de comprar 
imediatamente...  era sobre 
moluscos cefalópodes, os polvos, 
as lulas e os chocos.  E o que tem 
um polvo de interessante? Nestes 
animais encontrei a minha casa, 

Entrevista
Susana Palmeirim

são organismos tão complexos, 
com tantas facetas já descobertas 
e ainda mais por descobrir. Um 
polvo pode mudar de aparência, 
cor e textura de pele para se 
esconder de um predador ou 
para se alimentar. São animais de 
grande inteligência e consciência 
“pessoal”, nada num cefalópode 
existe por acaso. O professor 
Carlos Reis era um dos autores 
deste livro que eu admirava 
imenso e que teve um papel 
fulcral no meu desenvolvimento 
como cientista. Nessa noite li 
o livro duas vezes seguidas e 
não dormi! No mês seguinte, na 
disciplina de Biologia Marinha, 
fomos visitar o Laboratório 
Marítimo da Guia (LMG) e, no 
momento em que entrei naquele 
forte à beira-mar, soube que era 
ali que queria estar. Para minha 
surpresa nesse laboratório fomos 
apresentados a um investigador 
que trabalhava com fisiologia 
de cefalópodes! Como podem 
imaginar, a Vanessa pequenina 
que há ainda em mim ficou de 
olhos a brilhar e absorveu toda 
a informação que lhe estava a 
ser transmitida. Mais tarde vim 
a saber que este investigador 
era nada mais nada menos que 
o outro autor daquele “mítico” 
livro, Rui Rosa! E se eu já tinha 
a certeza de onde queria estar, 
nesse momento soube com quem 
queria aprender. Tenho a certeza 
que se não tivesse comprado 
aquele livro, hoje não estaria onde 
estou e a fazer o que me faz mais 
feliz.
Como surge o Laboratório 
Marítimo da Guia (LMG) nesse 
caminho?
Durante o último ano da minha 
licenciatura fui voluntária no 
LMG e quando segui para o 
mestrado, naturalmente este 
seria o local onde iria fazer a 
minha dissertação. E assim foi… 
comecei por trabalhar com corais 
e depois passei para os meus 
queridos cefalópodes, a estudar o 
metabolismo destes organismos 

CLARA MADEIRA



Gazeta do Cenjor
11 a 26 de Maio de 2015 Ambiente|9

Autoconsumo

Nostálgico, retorna 16 anos 
ao tempo em que pagava 50 
euros por mês pelo consumo 
em electricidade do agregado 
familiar. Hoje, as mesmas cinco 
pessoas, contribuem para uma 
factura eléctrica mensal na ordem 
dos 120 euros. Nuno Marques, 
técnico no ramo das baterias, vive 
numa moradia em Vale da Pedra, 
no Cartaxo, e decidiu instalar 
um sistema solar fotovoltaico, 
quando percebeu, que a médio 
prazo, podia reduzir custos e 
rentabilizar o investimento. “Essa 
foi a principal razão e como tenho 
pessoas em casa durante o dia, 
compensa”, justifica.

O número de painéis a instalar, 
dimensionado de acordo com 
os hábitos do cliente, serve 
para produzir a electricidade 
consumida no período diurno, 
sendo que “tipicamente, o sector 
residencial necessita entre um a 
seis painéis, correspondente a uma 
potência entre 250 W e 1500 W”, 
explica Bruno Duarte, responsável 
técnico pela instalação.

Os quatro painéis de cor azul 
escura, encostados à garagem 
e prestes a subirem ao telhado, 
totalizam uma potência de 1000 
W. Esta capacidade, envolve o 
investimento 96€ por mês durante 
24 meses sem juros, sendo que, “o 
retorno do investimento deverá 
rondar entre  quatro e seis anos”, 
prevê o técnico da instalação.

O pequeno produtor, Nuno 
Marques, considera fundamental 
alterar comportamentos, no 
sentido de maximizar a utilização 

Telhados que 
economizam
Basta um painel solar fotovoltaico e uma ficha eléctrica para 
fazer a diferença na factura de electricidade. As primeiras 
instalações no âmbito do novo regime da pequena produção 
estão em marcha

O regime do autoconsumo permite aos clientes uma gestão própria

JOANA FILIPA FREITAS

do sistema renovável, estando, por 
isso, a preparar-se para migrar o 
programa das máquinas de lavar 
roupa e loiça, da noite para o dia. 
Acrescenta que, com esta prática 
espera “poupar entre 50 a 60 euros 
por mês”.

Depois de trocar para um 
passadiço ao sol, o pequeno 
produtor confessa que já tem os 
olhos no futuro. “Pela lei da vida, 
daqui a dez anos estarei sem o 
meu avô e daqui a meia dúzia 
são os meus pequenos a baterem 
asas. Passo de cinco para duas 
pessoas em casa”, analisa fazendo 
referência à possibilidade de, 
nessa altura, vender o excedente 
à rede. “Um dia mais tarde, se o 
produtor desejar, pode alterar 
para um contador bidireccional, 
que permite a leitura de consumo 
e de produção, passando dessa 
forma, a vender o excedente à 
rede”, reforça o técnico.

Enquanto os dois instaladores 
sobem ao telhado, Bruno Duarte 

explica que “em termos de obra 
não há grande transtorno para o 
cliente. A questão aqui é mesmo a 
fixação dos suportes dos painéis, 
que são ganchos fixos por baixo 
da telha, às vigotas ou às ripas do 
telhado, depois, faz-se a passagem 
do cabo para dentro da instalação 
e, eventualmente, a colocação 
de uma calha numa parede. É 
muito fácil de instalar e demora, 
normalmente, uma manhã, entre 
as 9h00 e as 13h00.” 

O pequeno produtor diz com 
orgulho que foi um dos primeiros 
mil a interessar-se pelo projecto 
de instalação de um sistema em 
autoconsumo e espera daqui a 
cinco meses manter-se realizado 
com a opção tomada. O regime do 
autoconsumo permite aos clientes 
usarem a própria electricidade 
que produzem, contrariamente 
ao antigo diploma da 
microprodução, que priveligiava 
a injecção na rede e venda ao 
comercializador.

Reportagem
Joana Filipa Freitas

Preparação 
da linha de 
vida (arnes, 
equipamentos 
de protecção 
colectiva)

Colocação 
da estrutura 
fixação no 
telhado para 
suporte dos 
painéis

Instalação 
da tomada 
eléctrica para 
ligação dos 
microinversores 
de cada 
painel

Montagem de 
equipamentos 
no solo antes 
de levar para 
o telhado

Fixação  
de painéis

Instalação do 
equipamento 
de 
monitorização

Instalação 
de sistemas 
solares 
fotovoltaicos  
em moradias

a diferentes temperaturas e tentar 
perceber como o metabolismo 
varia com a idade do animal. 
No ano passado recebi a boa 
notícia de me ter sido concedida 
uma bolsa de doutoramento. 
O meu doutoramento incide 
sobre o papel que os cefalópodes 
têm na acumulação de toxinas 
provenientes de microalgas 
tóxicas, mais concretamente, 
como consegue um polvo 
acumular as toxinas e quanto 
tempo demora a libertá-las. 
Podemos ficar descansados, pois 
os cefalópodes não acumulam 
toxinas na parte que nós 
comemos!  
E o próximo passo é…
O grupo onde trabalho, MECCA 
Group, do professor Rui Rosa, 
trabalha bastante com alterações 

“A Vanessa 
pequenina 
que há ainda 
em mim ficou 
de olhos a 
brilhar e 
absorveu toda 
a informação 
que lhe 
estava a ser 
transmitida” 
                      
“Podemos 
ficar 
descansados, 
pois os 
cefalópodes 
não acumulam 
toxinas na 
parte que nós 
comemos!” 

climáticas e o seu impacto nos 
organismos marinhos. O meu 
próximo passo é estudar como os 
cefalópodes podem acumular a 
toxina num cenário de alterações 
climáticas, isto é, o aquecimento 
e a acidificação do oceano. Vou 
trabalhar essencialmente com 
as fases iniciais da vida dos 
polvos e lulas, as paralarvas. Os 
próximos meses e anos reservam-
me muitas alegrias científicas e 
pessoais, a lidar dia-a-dia com 
os animais que em mim terão 
sempre uma casa, os meus 
queridos cefalópodes.
A próxima geração 
de cientistas pode ser 
contaminada pelo seu 
entusiasmo…
Trabalhar em Ciência não é 
fácil, exige quase tudo do que 
temos para dar, dia após dia. 
Trabalhar com animais vivos 
exige muito amor à camisola, 
preocupações, pouco tempo 
livre e fins-de-semana a tratar 
deles. Mas quando trabalhamos 
no que nos faz feliz e com o que 
nos faz feliz, todo o tempo parece 
pouco. Acordamos todos os dias 
desejosos de ver como eles estão 
e passar tempo a olhar por eles 
e para eles. A escrita de artigos 
científicos para publicação em 
revistas especializadas é uma 
das partes mais interessantes e 
essencial para ter um bom futuro. 
E descobrimos coisas que não 
sabíamos, adicionamos mais 
um tijolo na parede da ciência 
e deixamos a nossa marca no 
mundo.

FOTOS: VANESSA MADEIRA
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Há especificidades da língua que surgem da gíria revelando diferenças enriquecedoras.  
Mas num cenário extremo, Mia Couto e Saramago seriam expulsos do novo português  
e permaneceriam, nas livrarias, em prateleiras de leitura proíbida

Incongruências  
da escrita 

Acordo ortográfico em análise com o jornalista Nuno Pacheco

O novo acordo ortográfico tem 
sido debatido nos meios científi-
cos, sobretudo nos meios ligados 
à língua, colocando em causa a 
sua qualidade. “É tipicamente 
mal feito, não há dúvida. Grande 
parte dos princípios estão mal 
fundamentados e instalam uma 
confusão inacreditável”, consi-
dera Nuno Pacheco, sub-direc-
tor do jornal Público. “As regras 
inventadas pelo uso dos hífens 
são um perfeito disparate. Nuns 
casos aplicam-se, noutros casos 
não” e “a omissão das consoan-
tes mudas, no caso da escrita em 
Portugal, força a uma leitura er-
rada das palavras”, argumenta o 
jornalista.

O Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa assinado em 
1990 pela Academia das Ciências 
de Lisboa, Academia Brasileira 
de Letras, delegações de Ango-
la, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e 
Príncipe e, posteriormente, por 
Timor-Leste pretende unificar 
a ortografia da língua. Mas, por 
enquanto, só Portugal e o Brasil o 
usam oficialmente. 

O argumento do professor 
Malaca Casteleiro, um dos seus 
autores, aponta para a unifica-
ção de 98% das palavras, mas não 
convence o sub-director do Pú-
blico e muitos outros jornalistas 
e escritores, que consideram di-
fícil uniformizar uma escrita com 
códigos fonéticos tão distintos. 
“Quem conhecer os vocábulos 
de Portugal e do Brasil, vai veri-
ficar que há milhares de palavras 
diferentes”, além de que “dizer 
que essas grafias estão unifica-
das é completamente indiferente 
porque só uma parte ínfima do 
dicionário é usada no dia-a-dia”, 
contrapõe Nuno Pacheco. Adian-
ta ainda que a dita “unificação é 
um embuste”, uma vez que pala-
vras que eram escritas da mesma 
forma, estão agora diferentes, 
como por exemplo, ‘recepção’, 
que muda apenas em Portugal 
para ‘receção’. 

Morte das famílias  
de palavras 
A forma de ensinar a língua por-
tuguesa sofre também alterações 
significativas, já que as ramifica-
ções esquemáticas de palavras 
deixam de ser úteis. “Está a criar-
-se uma situação de ambiguida-

de, pois, ao desaparecerem uma 
série de consoantes, perde-se a  
ligação entre as palavras e não se 
percebe a que família pertencem 
[o ‘c’ e o ‘t’ uniam famílias de pa-
lavras como ‘receptor’, ‘recepção’ 
e ‘recepcionista’]”, lembra Nuno 
Pacheco. 

Além disso, “a palavra ‘rece-
ção’ escrita com o novo acordo, 
vai acabar por soar ‘recessão’, e 
este, é apenas um exemplo”. O 
forte contra-argumento de Nuno 
Pacheco mostra que as novas re-
gras ortográficas vão evoluir na 
fala. Na sua opinião, tanto o ‘c’ e 

‘p’ como o ‘c’ e ‘t’ juntos “formam 
uma espécie de díctico grafé-
mico, como a vogal œ, usada no 
francês, que não pode ser separa-
da”, por representar um som.

Para o jornalista, a nova escrita 
quer reproduzir a sonoridade da 
palavra. “Se é assim, teremos de 
criar uma ortografia especial para 
o Porto, porque lá carregam sem-
pre nos ‘b’, exemplifica. Quando 
se cria uma grafia, pretende-se 
induzir a falar daquela forma e 
não, a reproduzir a fala exacta. As 
crianças, sabem que pronunciar 
‘abe’ significa dizer e escrever 
‘ave’”, insiste. Extrapolando a teo-
ria de Malaca Casteleiro para o 
inglês, a palavra ‘know’ passaria a 
escrever-se ‘no’ e portanto, tradu-
zindo para português ‘eu conhe-
ço’ soaria a ‘eu não’.

O novo acordo ortográfico 
aplica-se na essência à Educação, 
Função Pública e Bens Cultu-
rais. Livreiros, autores, cronistas 
e jornalistas podem optar pela 
grafia que preferem, no entanto, 
certas editoras, estão a traduzir 
obras, da época de Camões e Gil 
Vicente, para a nova ortografia. 
Influências deste tipo instalam a 
confusão, promovendo decisões 
exageradas, “há quem esteja a 
mudar o nome próprio porque 

tinha o ‘c’ e acham que é para ti-
rar”, adverte Nuno Pacheco. 

Dicionários  
“multi-dialectos” 
Há evidentes interesses politico-
-económicos neste acordo. Aque-
les que outrora eram contra o 
novo acordo ortográfico como o 
Presidente Cavaco Silva, o primei-
ro-ministro Pedro Passos Coelho, 
o vice primeiro-ministro Paulo 
Portas e o ministro da Educação 
Nuno Crato ficaram “embeveci-
dos pela hipótese louca de um 
grande convénio com o Brasil”, 
acabando por beneficiar as par-
tes interessadas com a venda de 
novos dicionários e sessões de 
formação. Para Nuno Pacheco, 
os países que aplicam o acordo 
vivem “um luxo”, já que “os africa-
nos não têm dinheiro para restru-
turar o ensino e renovar os livros 
todos”. Em Cabo Verde, os jornais 
estão ainda escritos com o acordo 
de 1945 e em Angola e Moçambi-
que “a reticência é mais política, 
porque alguns acham-no uma 
intromissão”, diz. 

É notória uma certa desarticu-
lação neste não-acordo, tanto ao 
nível da ortografia como ao nível 
das opções de cada país de língua 
portuguesa. “Se houvesse [unifi-

cação] provavelmente calava-me”, 
confessa. E acrescenta que deveria 
ser feito um esforço de incorpora-
ção, na língua portuguesa global, 
das formas que, entretanto, foram 
nascendo no Brasil e em África. Se-
ria bastante enriquecedor assumir 
as variantes e produzir dicionários 
denominados ‘português-portu-
gal’,  ‘português-brasil’, ‘português-
-angola’ e outros, nos quais seriam 
esclarecidos os termos mais utili-
zados em cada país, tal qual como 
fazem os ingleses com o america-
no e o britânico. “Perdemos muito 
tempo a falar da língua [portugue-
sa] e não a falamos quado vamos 
para o estrangeiro.” Os ingleses 
não fazem restruturação há mais 
de 300 anos e não precisam. “Im-
pingem a língua” por onde pas-
sam: em lazer, em conferências, 
em reuniões, nos documentos 
oficiais, observa Nuno Pacheco.

A língua portuguesa é descon-
siderada pela ONU, como língua 
oficial de trabalho,  mas não é 
por existir, actualmente, um novo 
acordo ortográfico que isso irá 
acontecer, acredita o jornalista. 
Colocando essa hipótese, num 
comunicado oficial sobre com-
boios rápidos, os PALOP teriam 
de saber descodificar o significa-
do das palavras  ‘trem bala’. 

“Dizer café  
da manhã é tão 
idiota como 
dizer quatre  
vint-dix e 
ninguém 
pensa em 
mudar porque 
entrou na 
gíria”, ironiza 
Nuno Pacheco

Joana Filipa Freitas
JOANA FILIPA FREITAS
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A actual oferta do Museu dos Coches combina arquitectura contemporânea 
com dois históricos picadeiros da Coroa lusa. Um reflexo de “novos métodos 
de pensar e agir”, o tema este ano na noite e no dia de todos os museus

Novo Museu dos Coches abre 
após dois anos de espera

Ausente no Dia dos Museus, presente em Belém

O museu mais visitado do país ofe-
rece desde o último sábado um pa-
trimónio alargado e partilhado en-
tre o novo espaço na Avenida da Ín-
dia, nas antigas Oficinas Gerais do 
Exército em Belém, e as anteriores 
instalações do Picadeiro Real e ain-
da o Picadeiro Henrique Calado, na 
Calçada da Ajuda. A (re) abertura 
gratuita durante o primeiro fim-de-
-semana, que pode ser extensível a 
crianças e idosos nos próximos me-
ses, contou com a atuação da Cha-
ranga da GNR, concentração e des-
file de carruagens, exibição da Es-
cola Portuguesa de Arte Equestre, 
no relvado do Jardim Vasco da Ga-
ma e ainda com um desfile de au-
tomóveis clássicos.

A construção do novo  Museu 
Nacional dos Coches (MNC) co-
meçou em Janeiro de 2009, tendo 
a obra sido concluída há cerca de 
dois anos e meio, em parceria com 
atelieres brasileiros e portugueses. 
Mas a transferência do vasto patri-
mónio do velho museu para o novo 
edifício apenas começou dois meses 
antes da abertura no novo edifício, a 
23 de Maio, ficando de fora das co-
memorações do Dia Internacional 
dos Museus. No entanto, não se en-
contra em pleno funcionamento, já 
que não foram expostos todos os co-
ches, a museografia do Museu não 
existe, as infraestruturas (cafetaria, 
restaurante, ponte pedonal e bici-
cleta e biblioteca) vão permanecer 
fechadas até estarem terminadas.

Com valores de custo em cerca 
de 40 milhões de euros (que vieram 
unicamente das contrapartidas do 
Casino de Lisboa), a Secretaria de 
Estado da Cultura estima um orça-
mento anual de 2,7 milhões de eu-
ros, dos quais assegurará 500 mil eu-
ros. O restante virá da receita de bi-
lheteira e do apoio mecenático da 
Fundação Millennium.

Casa nova com três polos
Esta nova oferta museológica tem 
uma arquitectura centrada no seu 
objecto essencial, os coches, e é 
composta por dois edifícios, com 
quatro pisos, nos seis mil metros 
quadrados de área expositora, on-
de estarão distribuídos 78 coches, 
entre eles, carruagens, berlindas, ca-
deiras de passeio ou coches de pro-
cissão. Na Ala Sul estarão expostos 
os veículos do século XVII ao século 
XVIII. Na Ala Norte estará a colec-
ção de peças do século XIX, cerca 
de 40, que integra agora 26 carrua-
gens de campo e caça que estavam 
no núcleo alentejano de Vila Viçosa 
(agora com menos peças, mas re-

N’Zinga Fernandes
modelado e com um novo percur-
so expositório).

Nas zonas laterais vão estar ex-
postas 16 vitrinas, contendo os far-
damentos e acessórios da época res-
pectiva e associados aos coches. O 
Picadeiro Henrique Calado, na Cal-
çada da Ajuda, fará também parte 
do conjunto do novo Museu dos Co-
ches com o antigo Picadeiro Real, 
passando a apresentar espectáculos 
de arte equestre pela Escola Portu-
guesa de Arte Equestre, já no pró-
ximo Verão. 

O anterior espaço do museu, o Pi-
cadeiro Real do Palácio de Belém, 
antiga escola de arte equestre, foi 
inaugurada há 110 anos pela Rainha 
D. Amélia, e albergou coches feitos 
em Portugal, Itália, França, Áustria 
e Espanha. Estes coches abran-
gem três séculos, reunindo viatu-
ras de gala e passeio, na sua maio-
ria provenientes dos bens da Coroa 
ou propriedade particular da Casa 
Real Portuguesa. Agora, este sector 
do museu estará focado na sua his-
tória original como picadeiro real, 
tendo em exposição oito carruagens 
no salão nobre (quatro coches e qua-
tro berlindas), terá exposições tem-
porárias na galeria lateral relaciona-
da com a arte equestre, como o ca-
valo lusitano e o cavalo árabe e vi-
trinas com acessórios relacionados 
com a equitação. No piso de cima 
manter-se-á a colecção de pintura 
dos reis de Portugal do seculo XIX. 

O horário de funcionamento 
será das 10h00 às 18h00, de terça 
a domingo e os bilhetes poderão 
ser adquiridos em qualquer um 
dos três edifícios, havendo várias 
modalidades de bilhetes: só para 
o museu novo; para o museu no-
vo e antigo Picadeiro Real; e para 

os espetáculos de Arte Equestre.
Criado pelo Conselho Internacio-

nal de Museus (ICOM), o Dia Inter-
nacional dos Museus, teve como te-
ma deste ano a promoção da cons-
ciência para os efeitos da actuação 
humana sobre o ambiente e o des-
taque do papel dos museus no de-
senvolvimento de novos métodos 
de pensar e agir. 

A Noite Europeia dos Museus, 
criada pelo Ministério Francês da 
Cultura e da Comunicação, decor-
reu também em Portugal a 16 de 
Maio, reunindo cerca de 140 acti-
vidades, com o objectivo de pro-

porcionar experiências atractivas 
e inusuais, permitindo ao público 
vivenciar os espaços numa perspec-
tiva alternativa, com horários espe-
cíficos e abertura gratuita. Já a 18 de 
Maio, no Dia Internacional do Mu-
seus, entre concertos, visitas guia-
das e ateliers para crianças, a Direc-
ção Geral do Património Cultural 
(DGPC) coordenou 400 atividades 
em 70 museus do país. 

Este ano, a Fundação Calouste 
Gulbenkian optou por comemorar 
o Dia Internacional dos Museus a 
17 de Maio e ao contrário de alguns 

museus, não abriu as suas portas 
para à Noite. No entanto, o balan-
ço foi positivo, contando com 1500 
pessoas, num domingo em que os 
mais pequenos puderam participar 
numa oficina, que os levou até ao 
Egipto. Ao longo do dia, as quatro 
visitas estiveram esgotadas, sendo o 
público, na sua maioria, português, 
interessado e participativo.

Já o Museu Nacional de Arte Anti-
ga (MNAA) participa nesta iniciativa 
internacional há algum tempo e esta 
Noite dos Museus contou com cer-
ca de 3 mil pessoas, essencialmen-
te portugueses, entre as 18h e a 01h, 
hora a que o museu fechou. A expo-
sição “Josefa de Óbidos e a inven-
ção do barroco português” foi igual-
mente um sucesso, apesar de não 
ser gratuita, contando apenas com 
um desconto no bilhete. O objectivo 
é afastar o mito da artista provincia-
na e apresentá-la como uma mulher 
emancipada e culta, cuja fé reflec-
te a espiritualidade do seculo XVII.

O bom tempo em Lisboa também 
atraiu público aos jardins do MNAA, 
para a exposição “Olhares Contem-
porâneos”, nesta quarta edição da 
parceria com a Fundação EDP, da 
qual resultou um Catálogo concebi-
do como livro que recorda aos visi-
tantes (ou apresenta a quem não o 
conhece) as obras expostas e os seus 
espaços; e como se insere o edifício 
monumental da cidade.

Ao contrário da Noite dos Mu-
seus, o Dia Internacional contou 
com mais turistas no MNAA na ex-
posição “O Belo Vermelho”, em exi-
bição até ao dia 28 de Junho, com 
desenhos de Pontormo, Guercino, 
Morales, Calvert, Rembrant, Vieira 
Lusitano, entre outros, do século XVI 
ao século XVIII. 

Jovita Lopes

Azulejaria 
portuguesa 
em destaque 
na nova Sala 
D. Manuel 

Património Mundial

A inauguração da sala D. Manuel, 
no Museu Nacional do Azulejo 
(MNA), contou com a presença 
do secretário de Estado da Cultura. 
Jorge Barreto Xavier aproveitou a 
efeméride para anunciar a candi-
datura do Azulejo Português a Pa-
trimónio Mundial da Humanidade 
da UNESCO, numa colaboração 
conjunta entre a Direção-Geral do 
Património Cultural, o Laborató-
rio Nacional de Engenharia Civil 
e a Comissão Nacional da UNES-
CO/Ministério dos Negócios Es-
trangeiros.

O espaço quinhentista inaugu-
rado no MNA, a 13 de Maio, cor-
responde à nave da igreja primiti-
va do Convento da Madre de Deus. 
Da narrativa do espaço, destaque 
para as profundas alterações rea-
lizadas entre 1872 e 1899, no de-
correr de obras então realizadas, 
tendo-se perdido a memória da 
sua função original do início do 
século XVI. O tecto foi rebaixado 
e decorado à maneira revivalis-
ta do neomanuelino e as paredes 
revestidas com azulejos do sécu-
lo XVIII.

Nas paredes laterais, os painéis 
de temática franciscana, prove-
nientes do convento de Sant’Ana, 
em Lisboa, da autoria de Manuel 
dos Santos, um dos mais impor-
tantes pintores do chamado “Ci-
clo dos Mestres” (1690-1725) mar-
cam e conferem o nome à sala. Do 
trabalho de restauro, patrocinado 
pelo apoio mecenático da Funda-
ção Millenium BCP, que incluiu 
o enfoque dos trabalho no tecto, 
janelas, paredes, pavimento e re-
vestimentos azulejares, realce pa-
ra a campanha arqueológica da 
azulejaria. 

As mudanças desenvolvidas 
neste período, abrem caminho 
a outros artistas, dando início a 
um período áureo da azulejaria 
portuguesa - o Ciclo dos Mestres 
– assim designado por se repor-
tar aos pintores que melhor sou-
beram conjugar todas as poten-
cialidades da azulejaria barroca, 
elevando a pintura sobre azulejo 
ao seu máximo esplendor.  

Entre os vários pintores do Ciclo 
dos Mestres, distinguem-se três di-
ferentes formas de compreender 
a pintura sobre azulejo: uma mais 
gráfica que privilegia o desenho, 
acusando a influência holandesa 
(e que tem como principal repre-
sentante Manuel dos Santos), ou-
tra de âmbito mais decorativo  e, 
ainda, uma  mais pictórica, na li-
nha de Gabriel del Barco (onde se 
integra a mais importante oficina 
do período, dirigida por António 
de Oliveira Bernardes). Jorge Barreto Xavier estima 350 mil visitantes por ano no novo Museu Nacional dos Coches

FLÁVIO ALBERTOO

O novo espaço 
da avenida da 
Índia recebe o 
coche utilizado 
aquando da 
visita de Isabel 
II de Inglaterra 
a Portugal,  
em 1957
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Festas de Lisboa 

Há doze anos que a sardinha, esse 
símbolo gastronómico identifica-
dor da tradição local e dos santos 
populares de Lisboa, entrou no 
léxico gráfico das festas anuais 
da cidade e faz de narradora de 
uma história. No ano passado, 
o tema foi Que Sardinha és tu? e 
este ano é A minha vida dava uma 
Sardinha. Esta nova anfitriã,  pé 
ante pé, foi ganhando as ruas da 
cidade, saindo das cozinhas para 
mostrar as suas personalidades 
múltiplas nas exposições das sar-
dinhas.  

A partir do próximo sábado, 30, 
as cinco sardinhas vencedoras 
que vão colorir a festa de Lisboa 
mostrarão “Santo António do fo-
gareiro”, de Alberto Faria, “Sar-
dinha Vasco Santana”, de Delfim 
Ruas, “Sardine lifesaver”, de Marta 
Sorte, “Fisherman”, de Martin Jar-
rie, e “O Vendedor de Mines”, de 
Rui Fazenda, entre muitas propos-
tas recebidas, ao longo do concur-
so da CML.

De 2011 para cá, a Empresa de 
Gestão de Equipamento de Ani-
mação Cultural (EGEAC) vem 
despertando o interesse 
do público e realizando 
concursos de ilustração 
das sardinhas. O ob-
jetivo desse concurso 
é encontrar as cinco 
melhores e mais cria-
tivas sardinhas.  Em 
cada ano, um tema 
completamente dife-
rente tem motivado 
milhares de pessoas 
dos quatro cantos do 
mundo a mostrarem as 
suas sensibilidades ar-
tísticas, como provam as 
actuais 4988 propostas e 
2500 autores em mais de 
45 países. Para além dos 
vencedores terem re-
cebido dois mil euros, 
vão ter a oportunidade 
de ver as suas sardinhas 
espalhadas por Lisboa 
durante o festival. 

Em apenas cinco 

As sardinhas, os santos  
e a cidade do mar

Stefka Dias

As ruas e as vielas de Lisboa voltam a ficar invadidas pelas sardinhas assadas e agora 
recriadas a cores. O peixe-ícone que já foi futebolista, pop e grafitada, muda de cara 
e será este ano salva-vidas, pescador ou vendedor de rua, tudo com a benção de Sto 
António e Vasco Santana

anos, mais de 25 mil sardinhas, 
digitais e tridimensionais, de au-
tores consagrados e virtuosos 
amadores, com temas políticos, 
históricos, simplesmente gráficas 
ou abstratas, lisboetas e do mun-
do (de mais de 60 países), as sar-
dinhas e os seus autores mostram 
a riqueza e a diversidade dos ima-
ginários e enriquecem a paisagem 
da cidade de Lisboa.

A sardinha e os santos popu-
lares estão fortemente ligados na 
cultura tradicional portuguesa. É 

precisamente por altura dos feste-
jos do Sº António, Sº João e Sº Pe-
dro que a sardinha atinge os níveis 
de gordura ideais, que, ao ser gre-
lhada nas brasas, consumida em 
cima duma fatia de pão caseiro 
ou broa de milho e acompanhada 
por uma salada e um vinho tinto, 
a tornam numa iguaria da gastro-
nomia local.  

Durante o próximo mês, das 
festas de Lisboa, as estreitas ruas 
de Alfama, da Mouraria, do Bairro 
Alto ou da Bica tornam-se ainda 

mais apertadas para receberem 
centenas de pessoas atraídas pelo 
cheiro da sardinha assada, das 
bifanas, dos pastéis de bacalhau, 
do pão com chouriço e do caldo 
verde. 

A sardinha assada continua a 
«reinar» nas festas populares de 
Lisboa e um pouco por todos os 
bairros típicos se encontram ar-
raiais de rua que vendem a sar-
dinha a partir de dois euro a uni-
dade, acompanhada também de 
cerveja, sangria e música popular.

O culto a Santo António está 
associado a ritos de fertilidade, 
daí ser tradição durante toda a 
festa saltar a fogueira e oferecer 
aos namorados e familiares vasos 
de manjerico, onde se colocam 
quadras, falando de amor, às ve-
zes com humor. Devido à fama 
do santo protetor ser também ca-
samenteiro, os poderes públicos 
instituíram, a partir dos anos 50, 
a tradição das Noivas de Santo 
António, retomada pela CML nos 

últimos anos, com casamentos 
colectivos na Sé de Lisboa. 

O início do Verão em Lis-
boa pisca assim o olho ao 
seu santo mais popular, com 
danças e músicas até de 
madrugada, milhares de 
pessoas na rua, dos nacio-
nais aos estrangeiros, crian-
ças, jovens e mais velhos, 
para festejarem entre ou-
tras, a noite de 12 para 13 de 
Junho, em comemoração do 
nascimento de Sto António, 
com as Marchas dos bairros 
populares a desfilarem pela 
Avenida da Liberdade. 

Uma projecção de ima-
gens realistas e animações 

2D e 3D relacionadas com os 
Descobrimentos e a ligação de 

Lisboa com o mar irá invadir, 
até 31 de Maio, a Praça do Co-

mércio. Na fachada dos edifícios 
contíguos ao Arco da Rua Augus-
ta, esta apresentação multimédia 
de momentos históricos e con-
temporâneos da capital portuária 
decorrerá com sessões às 21h30, 
22h30 e 23h30, com duração de 
15 minutos e entrada livre. 

Os vencedores são: 
Sardinha Vasco 
Santana, Fisherman, 
O Vendedor de 
Mines, Sardine 
lifesaver e Santo 
António do fogareiro

Feira do Livro 

Um passeio 
ao mundo 
dos livros

Um acampamento com histó-
rias para crianças e um show 
cooking vão marcar esta 85ª edi-
ção da Feira do Livro de Lisboa, 
que decorre no Parque Eduardo 
VII, de 28 de Maio a 14 de Junho. 

O cenário já está montado, 
com uma apresentação colorida 
das diversas editoras, a fim de re-
ceber os amantes da boa leitura 
nesta 85ª edição que conta com 
um total de 271 pavilhões e 123 
participantes inscritos para mer-
gulharem no mundo dos livros. 

A iniciativa Noites Happy Rea-
ders: Acampar com Histórias é 
dedicada aos mais pequenos, 
dos 8 aos 12 anos, e os partici-
pantes vão passar uma noite 
“rodeados de livros, histórias e 
letras” segundo Susana Silvestre, 
da rede de Bibliotecas Munici-
pais de Lisboa. Esta actividade 
que se repete em seis noites – 
19 e 30 de Maio, 5, 6, 12 e 13 de 
Junho – vai permitir que 120 
crianças, já seleccionadas após 
inscrição e o pagamento no site 
da Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros (APEL), fa-
çam uma visita guiada pela feira 
entre muitos livros e actividades, 
jantem e acampem durante a 
noite na Estufa-fria de Lisboa.

Bruno Pacheco, secretário-
-geral da APEL, lembra que este 
ano os visitantes podem contar 
com “mais de mil iniciativas du-
rante os 18 dias da feira, aproxi-
madamente mais 100 do que no 
ano anterior”. Haverá mais locais 
de restauração e o novo espaço 
show cooking, com um auditório 
localizado à entrada da feira jun-
to ao Marquês de Pombal onde 
haverá “uma cozinha equipada”, 
onde serão feitas as apresenta-
ções de livros de gastronomia e 
culinária. 

Logo após a cerimónia de 
inauguração da 85.ª edição da 
Feira do Livro de Lisboa, quinta-
-feira às 16h, inicia-se o primeiro 
de três ciclos de conferências se-
manais com convidados interna-
cionais dedicadas ao debate so-
bre a indústria europeia do livro. 

“Ambicionamos este ano che-
gar aos 600 mil visitantes, com os 
novos espaços de lazer, a progra-
mação e se as condições meteo-
rológicas forem favoráveis”, re-
fere o presidente da APEL, João 
Alvim, já que em 2014 o número 
de visitantes da Feira atingiu os 
532 mil e que a expectativa “é 
sempre a de se ultrapassar o nú-
mero de presenças anteriores”. 

A Feira do Livro de Lis-
boa estará aberta de segunda 
a quinta-feira das 12h 30 às  
23h, às sexta-feiras das 12h30 às 
24h, aos sábados das 11h às 24h 
e aos domingos e feriados das 
11h às 23h. 

Telma Van-Dúnem
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O Sport Lisboa e Benfica sagrou-se vitorioso na penúltima jornada do 
campeonato, mas os confrontos em Guimarães e Lisboa continuam a dar 
que falar. A ministra da Administração Interna continua silenciosa

Feridas do 34
Primeira Liga de Futebol

O apito final registou-se às 20h00 
e apesar do marcador a zeros, o 
empate entre o Futebol Clube do 
Porto e o Belenenses, colocou a 
equipa vermelha automaticamen-
te no pódio. A partida ficou àquem 
de um espectáculo de bola, ten-
do sido notória a ansiedade dos 
jogadores. 

O fim do jogo ficou marcado por 
festejos amargos tanto em Guima-
rães como em Lisboa, que conti-
nuam a ser amplamente discuti-
dos na praça pública. Os confron-
tos entre adeptos e a Polícia de 
Segurança Pública (PSP) sobre-
puseram-se às manifestações de 
contentamento típicas de final de 
época. Mas a PSP reagiu de for-
ma violenta. A ministra do MAI, 
Anabela Miranda Rodrigues, de-
clarou entretanto que abriu in-
quérito para apuramento de res-
ponsabilidades.

Em Guimarães, o subcomissá-
rio Filipe Santos, agrediu brutal-
mente à bastonada o adepto José 
Magalhães, sem motivo aparen-
te. Trocou um bastão flexível por 
um de aço, além dos murros que 
deu ao pai do adepto em fren-
te ao filho de José Magalhães. A 
Inspecção-geral da Administra-
ção Interna (IGAI) e a PSP ini-
ciaram um inquérito disciplinar 
motivado pela queixa do adep-
to benfiquista. As agressões de 
Filipe Silva podem implicar um 
castigo, que no limite, será a sua 
expulsão. 

A festa no Marquês de Pombal, 
em Lisboa, foi interrompida cer-
ca da 1h30, mais cedo que o pre-
visto. Imagens transmitidas pelas 
televisões mostram o arremesso 
de garrafas e de pedras contra a 
PSP, caixotes incendiados e sinais 
de trânsito tombados na Av. Fon-
tes Pereira de Melo. Mas alguns 
agentes da PSP responderam na 
mesma moeda. 

O vídeo da agressão em Gui-
marães foi transmitido no Mar-
quês de Pombal, o que deverá ter 
despoletado os confrontos entre 
adeptos e polícia. Por seu lado, 
a PSP justifica que deu parecer 
negativo à forma como a festa do 
Benfica seria organizada. Fernan-
do Medina, presidente da Câma-
ra de Lisboa (CML), defendeu a 
direcção do Benfica, dizendo que 
não seria a opção pelo tipo de pal-
co que promoveria mais desaca-
tos e lamenta que passado uma 
semana não se tenha identificado, 
os desordeiros da noite dos feste-
jos no Marquês, que estragaram a 
festa dos benfiquistas, apontan-
do o dedo ao MAI. 

Joana Filipa Freitas
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Rally de Portugal

Um regresso 
de corpo 
inteiro 

Depois de mais de uma década de 
ausência nas estradas do norte do 
país, foi agora em 2015 que o Rally 
de Portugal proporcionou aos ac-
tuais pilotos de elite, o prazer de 
conduzir em alguns dos melhores 
e mais bonitos troços de ralis do 
mundo.  O representante de Por-
tugal melhor classificado do Rally 
de Portugal de 2015 foi o piloto 
Miguel Campos a conduzir o Ford 
Fiesta R5, que ficou em 20º lugar. 
A salientar nesta edição, há o facto 
de a 5ª especial do Vodafone Rally 
de Portugal correspondendo à 
2ª passagem por Ponte de Lima, 
ter sido cancelada devido a um 
incêndio de grandes proporções 
naquela região.

Este ano, a organização deci-
diu optar por uma prova num to-
tal de 1529.43 Km divididos por 
16 etapas e em que 354.45 km 
foram cronometrados. Nesta edi-
ção, houve grande preocupação 
da organização com a segurança, 
e tanto pilotos como organiza-
dores participaram na sensibi-
lização, através da divulgação 
nas redes sociais e meios de co-
municação dos espaços seguros 
destinados ao público, de modo 
a evitar acidentes.

Em 2001 tinha sido disputada 
a ultima prova de Rally de Portu-
gal nas estradas do norte do país 
com o domínio de Carlos Sainz, 
mas com Tommi Makinen e seu 
Lancia EVO VI como protago-
nistas no final da prova. Depois 
da Federação Internacional do 
Automóvel (FIA ) retirar a prova 
do calendário do Mundial, devi-
do aos múltiplos acidentes com 
espectadores, os responsáveis 
do Automóvel Clube de Portugal 
(ACP), não deixaram de insistir 
no regresso do Rally de Portugal, o 
que foi conseguido em 2007, não 
nas estradas do norte mas sim, 
num cenário diferente, o Algarve.  
A história do Rally de Portugal re-
monta a 1967, nessa altura, com 
o nome de Rally TAP. Em 1975, 
passou a ter o nome de Rally de 
Portugal e tem sido desde en-
tão patrocinado pelo ACP. Neste 
evento automobilístico partici-
param grandes nomes nacionais 
e internacionais dos ralis durante 
48 edições. Ao longo de muitas 
das suas edições, o Rally de Por-
tugal, foi considerado um dos 
melhores ralis a nível mundial, 
sendo por cinco vezes intitulado 
como “Melhor Rally do Mundo” 
e, em 2000, foi distinguido com 
o prémio de “Rally com Melhor 
Evolução do Ano”.

Susana Palmeirim
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Nem todas as pessoas o 
apreciam, mas quem gosta, 
gosta mesmo. É o símbolo 
da  slow food , não por se 
deslocar a 1mm/s, mas por se 
cozinhar lentamente, saborear 
e degustar com calma, como 
merece a boa comida

O caracol 
está feito 
à folha!

Época dos caracóis

O caracol é um molusco (sem osso 
para roer), pacífico, calmo, vegeta-
riano, que vive sem stress num es-
paço zen. Quando no nosso calen-
dário chegam finalmente os meses 
que na sua constituição morfológi-

ca não têm a letra 
“r” o seu consu-

mo dispara e até já 
são criados à molhada 

em heliciculturas. 
É uma iguaria muito apre-

ciada no sul da Europa, França, 
Espanha e Portugal, tendo o seu 
pico de consumo e produção na 
cidade de Marraquexe, em Mar-
rocos (norte de África) onde nesta 
época se revelam os reis da espla-
nadas. Versáteis, podem ser servi-
dos por cá com palitos de madeira 
ou alfinetes espetados em rolhas 

Manuel Libreiro 
(ilustração e texto)

Queijo serra Camarão
Tremoços Berbigão Caracol

Hidratos
carbono

Gordura

Proteinas

Kcal

Titulo Do Gra�co 
CaracolComparação Nutricional
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num grande petisco da tasca da 
esquina ou como uma ementa 
gourmet no melhor restaurant 
luxuoso de Paris, onde les es-
cargots merecem uma linha de 
talheres com design específico 
(parecendo utensílios de esto-
matologia) para evitar que os 
comensais usem as mãos. 
Em Portugal são confecciona-
dos com receitas caprichadas 
em tachos, tachinhos e tachões, 
apresentados em pratos, prati-
nhos e travessas e “devorados” 
aos chupões por apreciadores 
incontornáveis, famílias alar-
gadas e amigos comuns, todos 
unidos pela chegada do Verão 
e dos seus concertos e romarias, 
feiras e até festivais de caracol. 
Para o ser humano tem algum 
valor nutritivo, com poucas ca-
lorias (ver infografia) e é tam-
bém usado em tratamentos de 
beleza. Um pitéu dos deuses, 
olimpicamente ignorado pelos 
seus detractores, que sem reu-
nir consensos, apela ao encon-
tro à mesa em dias mais lentos 
banhados por histórias com sol
Título Infografia: 

Alimentos típicos inspiram a recriação de bandeiras nacionais

No âmbito da promoção do 
Festival Internacional de Comi-
da, em Sydney, a agência de pu-
blicidade australiana Whybin/
TBWA implementou uma cam-
panha para o evento, através da 
criação de uma série de 18 ban-
deiras, representativas dos paí-
ses que integraram o projecto. 
Desafiada, a food stylist austra-
liana, Trish Heagerty deu asas 
à imaginação e captou cores e 
pormenores na confecção dos 
pratos. A particularidade desta 

Uma nação no prato

Jovita Lopes (texto)  
e Susana Palmeirim 
(ilustração)

Pormenor e criatividade são dois pontos-chave na abordagem da gastronomia. Se 
“os olhos também comem”, a exigência gradual dos consumidores associa o prazer 
do paladar à recompensa do olhar e da identidade

Portugal

A ausência de Portugal nesta iniciativa lançou um desafio na construção daquela que  
poderia ser a imagem representativa da bandeira nacional em todos os seus elementos.  
Eis a sugestão da Redacção da Gazeta do Cenjor: Couve portuguesa, queijo da Serra da Estrela, 
tomate, marisco e enchidos

iniciativa recaiu sobre facto das 
bandeiras serem recriadas com 
alimentos associados a cada 
país. 

Se em alguns casos, os ali-
mentos utilizados para criar as 
bandeiras não geram surpresa, 
como é o caso de Itália com a 
utilização do manjericão, es-
parguete e tomate, em repre-
sentação do verde, branco e 
vermelho da Il Tricolore, outros 
poderão não ser tão evidentes, 
suscitando interpretações mais 
criativas. 

Neste jogo de cores e ima-
gens, o resultado foi um menu 
de bandeiras transcultural, do 
Brasil à Coreia do Sul. 

Austrália  
(Torta de carne e molho)
Brasil  
(Folha de bananeira, limão,  
abacaxi e abacate)
China  
(Fruta do dragão  
aka Pitaia e carambola)
Coreia do Sul  
(Kimbap e molhos)
Espanha  
(Chouriço e arroz) 
Estados Unidos da América 
(Cachorros quentes, ketchup  
e mostarda)
França  
(Queijo roquefort, queijo brie e uvas)
Grécia  
(Azeitonas kalamatas e queijo feta)
Índia  
(Frango com caril, arroz, papadum 
wafer e espinafre)

Indonésia  
(Caril picante e arroz)
Itália  
(Manjericão, esparguete e tomate)
Japão  
(Sashimi de atum)
Líbano  
(Tomate, pão pita e salsa)
Reino Unido  
(Bolacha, creme de leite  
e geleia)
Suíça  
(Presunto parma e queijo suíço)
Tailândia  
(Molho chili, coco ralado  
e caranguejo azul)
Turquia  
(Manjar turco)
Vietname  
(Frutas locais: Lichia,  
carambola e rambutão)
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Desenvolvimento em debate no Fórum Lisboa

Reflectir sobre a “Ética no De-
senvolvimento” com represen-
tantes da Plataforma Portugue-
sa de Organizações Não Go-
vernamentais para o Desen-
volvimento (ONGD) e repre-

sentantes da 
P l a t a f o r m a 
Cabo Verdia-
na de ONGD 
marcou tam-
bém a Sema-

na do Desenvolvimento que 
decorreu de 13 a 17 de Maio, no 
Fórum Lisboa.

Direitos humanos, equidade, 
ética, justiça social, solidariedade, 
sustentabilidade e transparência 
são valores a preservar, no sentido 
de caminhar para a democracia 
e o desenvolvimento comunitá-
rio, contando para isso com uma 
participação mais activa ao nível 
das Plataformas de ONGD, atra-
vés da realização de intercâmbios 
entre “todos e todas”. Procura-se 
assim, debater o desenvolvimen-
to em Lisboa e em Portugal, não 
esquecendo o desenvolvimen-
to noutras partes do mundo, de 
forma a alcançar boas práticas. 

Para Débora Santos, vereado-
ra da Cidade da Praia, “é impor-
tante aprender com as cidades 
portuguesas com as quais se 
tem cooperação e saber como se 
trabalha em Lisboa o empreen-

Boas práticas

Carlos Miguel Fortes

As comemorações do Ano Europeu para o Desenvolvimento juntaram especialistas, 
cooperantes e organizações em debates, exposições, filmes, dança, música, teatro e contos 
e jogos para os mais novos. Tudo para promover um maior envolvimento dos cidadãos   
na construção de soluções para os problemas globais (VER SUPLEMENTO DESENVOLVIMENTO)

dedorismo social”. Em busca de 
boas práticas, e com dois par-
ceiros fortes para o desenvolvi-
mento da Cidade da Praia e de 
Cabo Verde, o objectivo é apelar 
ao papel da sociedade civil e das 
ONG e apostar na troca de expe-
riências, enquanto “momento 

de aprendizagem.” Na Cidade da 
Praia há mesmo dois projectos 
a desenvolver simultaneamente 
com Lisboa.

Por outro lado, coloca-se a 
questão do financiamento das 
associações que se encontram 
muito dependentes dos parti-

dos políticos. A forte dependên-
cia do financiamento público e 
ausência de critérios objectivos 
na alocação de recursos do Es-
tado, a inexistência de práticas 
sistemáticas de prestação de 
contas e de controlo interno, 
a apropriação indevida asso-
ciativa por um grupo restrito 
de pessoas que se confunde 
com o conceito de “família”, é 
um aspecto a ter em conta em 
Cabo Verde. E que tem levado a 
uma percepção de quanto mais 
as associações estiverem perto 
dos partidos políticos e do Go-
verno e Câmaras Municipais, 
mais fácil é conseguir financia-
mento do Estado para prosse-
guirem os seus objectivos, cujo 
impacto social pode ser deter-
minante na luta contra a pobre-
za, exclusão e participação da 
população na democratização 
aos cuidados de saúde básicos. 

A Plataforma Portuguesa foi 
constituída em 1985 e é com-
posta por 66 ONGD, sendo uma 
interlocutora privilegiada jun-
to de organizações nacionais 
e internacionais, nas questões 
de desenvolvimento e coopera-
ção e na aposta qualitativa nos 
domínios da cooperação para 
o desenvolvimento, educação 
para o desenvolvimento e acção 
humanitária e de emergência, 
através de comunicação, for-
mação, monitoria e advocacia.

Empreendedorismo

Benção  
da Serra

O Parque Biológico da Serra da 
Lousã é um projeto permanente 
em vias de melhoria e crescimen-
to. Graças a um prémio de 75.000 
atribuído pela EDP Solidária em 
2012, o parque está a concluir 
a construção de um fumeiro e 
queijaria regional, que permitirá 
a integração de mais pessoas com 
doença mental.  

Este parque privilegia a fau-
na e a flora nacional exibindo a 
maior coleção de vida selvagem 
portuguesa em ambiente prote-
gido. Já foi alvo de 135.000 visitas 
em apenas cinco anos. Em 2009 
a Fundação ADFP – Assistência, 
Desenvolvimento e Formação 
Profissional avançou com este 
projeto de empreendedorismo 
social. O parque é composto por 
espécies e raças portuguesas, se-
jam elas domésticas ou selvagens. 

Atualmente o parque biológico 
tem mais de 446 indivíduos iden-
tificados, nos quais, estão englo-
bados os animais da quinta peda-
gógica, os animais selvagens e as 
espécies da flora existentes. Este 
atrativo turístico integra um con-
junto vasto de animais selvagens 
de Portugal e também raças de 
animais domésticos, além de uma 
central de compostura, uma horta 
biológica, um roseiral, um labi-
rinto de árvores com fruto ( único 
no mundo), um eco-museu, um 
museu de tanoaria, um museu 
vivo de artes e ofícios tradicionais, 
várias oficinas de artesanato e ou-
tros empreendimentos.

Um centro hípico, pioneiro em 
hipoterapia e equitação adapta-
da, tem dado a oportunidade a 
Portugal de estar pela primeira 
vez nos para-olímpicos na dis-
ciplina de equitação em Atenas 
2009. A par com esta missão pe-
dagógica, o Parque Biológico da 
Serra da Lousã prossegue a filoso-
fia e atividade da Fundação ADFP 
- Assistência, Desenvolvimento 
e Formação Profissional, dando 
ocupação/emprego a quase 100 
pessoas, das quais mais de sete 
dezenas são portadoras de doen-
ça crónica e/ou psiquiátrica, ou 
ainda desempregados de longa 
duração. Destina-se maiorita-
riamente a um público jovem. O 
projeto para a quinta de Paiva/
Parque Biológico recebeu em 
2007 o prémio nacional na cate-
goria de investimento humano 
do “European Enterprise Awards” 
e, desde a sua abertura, tem sido 
alvo de reconhecimentos e pré-
mios nacionais, salientando-se o 
Prémio Damião de Góis 2012 de 
empreendedorismo social. 

Maria João Tavares

Maria João Tavares

O encanto da tradição
Festas de Lisboa abrem comemorações na Torre de Belém

Um espectáculo multimédia no anfiteatro natural da Torre de Belém abre um mês de festa dos santos 
populares de Lisboa que quer reinventar velhas tradições como os altares de S. António

A abertura das Festas de Lis-
boa marca a noite do próximo  
sábado, 30 de Maio, com o  
espetáculo “Quinhentos” a 
invadir a Torre de Belém e o 
rio Tejo, num cenário natural, 
prenhe de simbolismo na ci-
dade do mar.  As comemora-
ções dos 500 anos da Torre de 
Belém, símbolo da cidade de 
Lisboa e de Portugal e patrimó-
nio mundial da UNESCO desde 
1983 ganham, assim, uma nova 

parceria nesta festa popular da 
CML, em paralelo com as expo-
sições organizadas pelo Centro 
Cultural de Belém e Instituto de 
História de Arte da Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Lisboa.

Em Julho, os CTT irão lançar 
uma coleção de selos aludindo 
a esta celebração. 

Este ano a programação das 
festas da cidade vai lançar o de-
safio aos lisboetas para reaviva-
rem os tronos de Santo António, 
“uma tradição antiga, mas tam-

bém autêntica em parceria com 
o Museu  de Santo António, dis-
ponibilizando pequenas estru-
turas que podem ser recriadas 
enquanto tronos”. “Tal como 
aconteceu com a sardinha, a ló-
gica é apelar a uma reinvenção 
destes símbolos da cidade”, fri-
sou a autarca de Lisboa, Joana 
Gomes Cardoso, acrescentando 
que “os mais criativos podem 
inventá-lo de outra forma, não 
é obrigatório terem este mo-
delo, podem pegar numa caixa 
de sapatos, podem pegar outro 

tipo de estrutura e inventar um 
trono”.

Uma das novidades desta 
edição é o projeto “andar em 
festa”, que tradicionalmente 
era feito aos transportes públi-
cos, e este ano vai passar pelas 
escadarias da cidade: as esca-
darias do Panteão Nacional, do 
miradouro da Rocha Conde de 
Óbitos, da Fonte Luminosa e 
do Jardim de São Pedro de Al-
cântara, com projetos artísticos  
diferentes, ligados à música e à 
arquitetura.


