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Azul porque
“pelo Tejo vai-se
para O mundo”

Cristina Guerreiro
Jornalista e Formadora no Cenjor

Há dias assim, inspiradores
como o de hoje, marcados
pela pressão do fecho desta
nova newsmagazine do Cenjor,
a AZUL, fruto de uma acção
de formação que juntou
redactores, fotorepórteres,
infográficos e ilustradores,
que nos mostram que se
a entropia mói, as nódoas
negras dos limites superados
recompensam apostas novas.
“Empenhados, determinados e
unidos” na prática redactorial
da actualidade, com destaque
para a grande reportagem
aos meandros da Marinha,
cobrindo o maior exercício
feito em Portugal, com 4 mil
militares a testar um cenário
de crise na península de Tróia,
que envolveu a Força Aérea,
a Força Naval Permanente
da NATO e a Força Marítima
Europeia, esta missão
merece um agradecimento à
Armada portuguesa e à nossa
“guarnição de jornalistas” que
respondeu com prontidão a
um desafio de suas alvoradas
no Contex/Phibex 2015.
“Viver no mar não é mesmo
que viver em terra”, já
que um navio não dorme
e necessita estar alerta,
24 sobre 24 horas por dia,
numa contínua vigilância da
guarnição que monitoriza
equipamentos complexos e
de alta tecnologia. O que vale
é a coordenação minuciosa
e a camaradagem, enquanto
asseguram as estratégicas
operações navais e de
segurança marítima, turno
após turno.
No ar, a entrega da companhia
de bandeira portuguesa ao
consórcio Gateway é alvo
de revolta popular. Apesar
de Bruxelas estar a analisar

o negócio com o Estado
português, tudo indica que
a TAP resultará em mais
uma privatização antes das
próximas eleições, 40 anos
depois da Constituinte e da
independência das ex-colónias
em África.
Tal como os aviões, as ruas
de Lisboa podem deixar de
pertencer aos lisboetas. A
pressão turística cresce e a
capital pode render-se ao peso
dos estrangeiros. A CML e a
Carris reabilitaram o eléctrico
24, Cais Sodré/Príncipe Real,
só para os turistas, uma
decisão que olha apenas para
o encaixe financeiro. Por um
lado, os novos mercados
ganham relevância, por
outro, os lisboetas perdem
privacidade, mas ganham mais
trocas culturais e festejam os
santos populares.
No mundo, as opções
civilizacionais do último século
e das indústrias de produção
causam feridas no planeta
Terra. Fragilizado pela acção
da espécie humana, tem agora
a bênção do Papa Francisco
ao escrever uma encíclica
inteiramente dedicada ao
ambiente.
Em paralelo, o Estado
Islâmico espalha o caos a
caminho da proclamada
“guerra apocalíptica global”,
sinalizando a primeira sextafeira do Ramadão com a dor
de uma estratégia assumida.
E a Grécia continua a luta. Por
cá, outros “vencedores que
se transformaram em mitos”,
Amália e Eusébio, recebem
homenagens públicas,
enquanto Maria Barroso, “uma
mulher de cultura e de causas”,
se despede da vida, devagar.
Com Joana Filipa Freitas
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flávio albertoo

Por Elsa Lemos, Flávio
Albertoo, Joana Filipa
Freitas, Paulo C. Santos,
Rita Morgadinho, Sara
Teles e Susana Palmeirim
(textos e fotos)
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A prontidão de uma força militar
depende do treino metódico e
regular. Sob o chapéu da NATO e do
navio-almirante NRP D. Francisco
de Almeida, o exercício ContexPhibex 2015 envolveu 20 navios, meios
anfíbios e aéreos. Agora já navega
no Mediterrâneo rumo ao Báltico
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Quando o NRP (Navio da República Portuguesa)
Francisco de Almeida deixar a costa portuguesa
fará um trânsito ao longo do Mediterrâneo em
direcção ao mar Negro, comandado pelo almirante
Alberto Silvestre Correia (à dir.) e pelo seu irmão e
comandante do navio, Manuel Silvestre Correia
Em baixo, o submarino Tridente
integra a força naval da NATO

por Joana Filipa Freitas

ortugal, sendo um dos membros fundadores da NATO,
tem responsabilidades acrescidas no desenvolvimento de
capacidades de defesa, coesão e segurança dos membros desta aliança atlântica.
Responsável pelo comando da força Standing NATO Maritine Group One
(SNMG1), o contra-almirante Alberto Silvestre Correia sente-se “muito honrado com a nomeação” que
coloca Portugal na linha da frente. Para o almirante, o mais importante é que “Portugal sendo um
país relativamente pequeno, com um orçamento
muito reduzido na área da defesa, tem conseguido,
com grande esforço, satisfazer os seus compromissos internacionais”.
Durante seis meses, entre 8 de Junho e 20 de
Dezembro, a guarnição do contra-almirante Alberto
Silvestre Correia, estará a bordo do NRP D. Francisco de Almeida, o segundo navio da classe Bartolomeu
Dias, para dar o corpo à operação Active Endeavour,
a qual navegará pelos mares do Mediterrâneo, Negro
e Báltico. Com praticamente 12 anos, esta operação
“foi criada para conter, controlar e evitar o tráfico de
armas de destruição maciça, no âmbito do artigo 5º
da NATO, que foi invocado pelos EUA na sequência
dos acontecimentos do 11 de Setembro”, explica o
contra-almirante. Esta exaustiva operação, focada em
dissuadir ataques terroristas, “tem permitido assegurar algum controlo deste espaço marítimo de grande
interesse estratégico”, assegura o contra-almirante. A
coesão e robustez da NATO representam um escudo
para os países da aliança, permitindo capacitar as
respectivas forças navais e militares para a interoperabilidade e reactividade a qualquer cenário de crise.
Treino duro, combate fácil

O início da missão fica marcado pela participação no
exercício Contex-Phibex (de 16 a 26 de Junho) que
se destina a treinar a componente marítima e naval
do sistema de forças nacional, no contexto da NATO,
que envolveu uma partilha de procedimentos com

forças espanholas, francesas, inglesas e holandesas.
“A nossa presença é muito importante, não só para
lhes dar segurança como também para lhes permitir
trabalharem connosco”, refere o contra-almirante.
Este exercício de enorme envergadura, que contou
com 20 navios em águas portuguesas e outros meios
aeronavais e anfíbios “é um treino de grande significado para a manutenção dos níveis de operacionalidade
e prontidão da força naval da NATO, essencialmente
destinado para a força naval portuguesa”, explica o
almirante.
O comandante do NRP D. Francisco de Almeida,
Manuel Silvestre Correia, irmão do contra-almirante,
orienta “as tropas no terreno” sempre em balanço, já
que enquanto uns executam exercícios, outros descansam e assim que se distribuem 24 horas num
navio. “Um navio tem sempre pessoas a trabalhar.
Em geral, de quatro em quatro horas uma parte da
guarnição toma conta do navio: oficiais e sargentes
de quarto, marinheiro de leme, pessoal na casa das
máquinas, pessoal nas cozinhas e copas e rondas ao
navio para verificar se está tudo a funcionar como
esperado”, explica o comandante. Um navio de guerra
é um sistema complexo, recheado de sistemas de água,
eléctricos e de combate, com tecnologia extremamente avançada, que requerem manutenção e constante
monitorização. “No meio disto, temos de estar sempre
prontos para qualquer situação e isso requer empenho
de toda a guarnição”, reconhece o comandante.
O exercício Contex-Phibex além de treinar situações de guerra anti-aérea, de superfície, de sub-superfície, da ameaça assimétrica e de ataques terroristas,
treina também o apoio a situações de catástrofe e
missões à paz. “Tem precisamente o objectivo de dar
treino às guarnições e à organização, para que, de
uma forma coordenada, os navios possam criar os
tais automatismos que lhe permitam numa situação
de crise cumprir a sua missão”, explica Manuel Silvestre Correia.
Migração irregular

Quando o NRP D. Francisco de Almeida deixar a
costa portuguesa, fará um trânsito ao longo de todo
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o Mediterrâneo em direcção ao Mar Negro, onde a
guarnição irá participar noutros exercícios com as
marinhas da Bulgária e da Roménia. “Vamos para o
Mediterrâneo para controlar os navios que são suspeitos de tráfico de armas e as embarcações de tráfico
de droga, se assim nos for solicitado”, pormenoriza
o comandante.
No entanto, num cenário bastante provável de
aproximação a uma embarcação de migrantes irregulares, verificado ultimamente com grande frequência
nos mares do Mediterrâneo, a salvaguarda da vida
humana sobrepõe-se a qualquer operação. É fundamental existir coordenação com as entidades externas
envolvidas e com o porto mais próximo.
O que se faria de imediato seria “uma aproximação [à embarcação], no sentido de poder prestar um
primeiro auxílio às necessidades básicas como água,
tratar um doente ou alguém que necessite de um
apoio mais cuidado”, exemplifica o comandante. A
equipa médica, a enfermeira e os socorristas a bordo
têm capacidade para apoiar e alimentar as pessoas,
embora, isoladamente, um navio ofereça condições
limitadas. “Nós temos capacidade, se for preciso, para
recolher 500 ou 600 migrantes irregulares [no hangar], mas teríamos rapidamente de ir para um porto,
pois o navio não tem condições para albergar tanta
gente a bordo”, justifica Manuel Silvestre Correia.
O comandante recorda com orgulho uma situação
que vivenciou na Guiné-Bissau em 1998, quando
o Governo português decidiu evacuar cidadãos nacionais que se encontravam na capital guineense.
“Quando estávamos a entrar no navio, vimos grandes
rebentamentos de várias munições”, lembrou o comandante. Recolheram 180 pessoas num navio, com
capacidade para 100, quase esgotada pela guarnição,
alimentaram-nas e transportaram-nas até Cabo Verde. Quando desembarcaram, o comandante sentiu
um choque emocional, por um lado, a alegria e o
conforto em ajudar essas pessoas, por outro, a tristeza
pelos mortos. “Foi uma experiência que não esquecerei nunca mais na minha vida e que guardo como
uma recordação de grande felicidade e de orgulho”,
sublinha o comandante.
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NATO
adestra
força naval
no Outono
// O treino naval continua no
Outono com o Trident Juncture
(TRJE 15), entre 3 de Outubro e 6
de Novembro, em Portugal, Itália
e Espanha. Este exercício será
o maior realizado pela Aliança
Atlântica durante o Comando
Português da Força de Reacção
Imediata, Standing NATO
Maritime Group One (SNMG-1),
que até ao final de Dezembro
estará sob a responsabilidade
do contra-almirante Silvestre
Correia. A 5 de Novembro
terá lugar um evento de alta
visibilidade nacional com o
Distinguished Visitors Day (DVD)
no ponto de apoio naval em Tróia.
O Trident Juncture terá a
participação de mais de 30
mil militares e de 230 meios
(navios, aeronaves, submarinos
e helicópteros), envolvendo os
três ramos das Forças Armadas,
as suas estruturas de comando e
os operacionais num Exercício de
Postos de Comando (CPX) e num
Exercício com Forças (LIVEX).
A missão está dividida em três
áreas e em Portugal terá lugar
a componente marítima que
inclui uma fragata, um navio
hidrográfico, um batalhão de
infantaria mecanizada, seis
aeronaves F-16 e forças anfíbias.
A operação decorrerá em Beja,
Pinheiro da Cruz, Tróia e Santa
Margarida e envolverá mais de 3
mil militares portugueses.
O objetivo será o da avaliação
e certificação da Joint Forces
Command Brunssum e das
Forças de Reacção Imediata
da NATO, treinando a sua
interoperabilidade no contexto de
reação e prontidão de resposta a
situações de ameaça de grande
escala. Portugal tinha já recebido
em Maio de 2014, em Vale do
Lobo, a conferência inicial de
planeamento, Initial Planning
Conference (IPC) desta operação
militar de grande envergadura,
com representantes das Forças
Armadas e comandos dos 28
países da Aliança. Sara Teles
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Bom vento da Galiza A fragata

Santa Maria F-81 pertence à força anfíbia
espanhola e, à semelhança da Cristóbal
Colón F-105, foi também construída
em Ferrol, na Galiza. Os nomes foram
escolhidos em homenagem à protecção
mariana aos marinheiros e à nau a bordo
da qual Cristóvão Colombo descobriu
a América. Este navio é comandado
pelo comandante Sanchez Garcia que
é também piloto naval de aeronaves.
Os helicópteros a bordo são do modelo
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alcance (Harpoon) para ataques a navios, uma peça
de artilharia de 76mm (Oto Melara) para o combate
próximo a navios e aeronaves e para tiro contra-costa,
e mísseis de curto alcance (NATO Sea Sparrow).
Entretanto a guarnição recebe novo alerta, agora
um incêndio. A equipa médica a bordo acciona os
meios e os cozinheiros são chamados para outra das
suas funções: ajudar no salvamento. Esta polivalência
é essencial para manter o máximo da operacionalidade, já que quando se está longe da costa é necessário ser auto-suficiente. Com rapidez o fogo é extinto
e acudidos os ferimentos ligeiros.
“173… 10 milhas. Aeronaves suspeitas a 10 milhas”. Nova ameaça aérea. “Aproximação de aeronaves
a 05 milhas… contacto visual… em aproximação
a estibordo.” As aeronaves suspeitas apresentavam
voo picado para o Bartolomeu Dias, perfil de ataque
identificado, e bombas visíveis. O stress aumentou na
ponte e o ruído das aeronaves em perfil de ataque
tornou o exercício ainda mais real. “Stand by for
possible attack.”
Mais um novo raid e o Bartolomeu Dias é obrigado a manobrar muito rápido. “Todo o leme a
estibordo” diz Saial, 2.º tenente, e adjunto do imediato para a gestão do pessoal. “Atenção… agarra!”, a
aeronave em aproximação lança bombas e, desta vez,
a ameaça concretizou-se. Só quando se escuta “aeronave em afastamento” é que a guarnição tranquiliza.
Sem danos e sem vítimas, o exercício prossegue.

paulo c. santos

flávio albertoo

A simulação e o treino

SH-60B da 10ª Esquadrilha da Frota da
Armada sendo possível mantê-los na
coberta mesmo em situações de mar
agreste. A Santa Maria F-81 participou
em diversas missões internacionais,
entre as quais, a guerra do Golfo, a
libertação do Kosovo e a luta contra a
pirataria na Somália. Para o comandante
Sanchez Garcia, a participação da F-81
no exercício da NATO “faz parte do
próprio desenvolvimento de treinos que
vão sendo cada vez mais avançados

000

315

225

O inesperado e a prontidão

“Atenção guarnição. Navio pronto para operações de
voo. Proibido deitar objectos ao mar, proibido fumar
ou foguear no exterior do navio, proibido o acesso
ao hangar e exterior zona 05 e 06”, é a mensagem
que se escuta de quinze em quinze minutos nas
comunicações na ponte do NRP Bartolomeu Dias.
E de um momento para o outro surge a informação que uma aeronave, alegadamente da Lustonia
(um dos países envolvidos), viola a ZE e assistimos
a uma potencial ameaça Anti-Ship Missil Defence
(ASMD). Talvez uma mera provocação da Lustonia
e não foi preciso resposta soft kill (contramedidas
electrónicas, por exemplo) ou hard kill (destruição
física do míssil).
O navio Bartolomeu Dias dispõe de uma reduzida
assinatura de radar e de um avançado sistema de
defesa aéreo integrado. Para além disso, está equipado com um sistema de Guerra Electrónica (EW)
que permite a detecção e identificação de emissões
electromagnéticas e o emprego de medidas de protecção activa contra essas emissões. Entre outras armas,
dispõe ainda de dois lançadores para mísseis de longo

MEIOS ENVOLVIDOS NO CONTEX/PHIBEX

Este cenário é o panorama do exercício naval mais
conhecido por Contex-Phibex 2015, desenhado para
testar as capacidades da Força Naval Portuguesa e do
Estado-Maior embarcado na condução de operações

navais. Esta edição incluiu ainda a validação da doutrina NATO de Harbour Force Protection (HPX15),
que decorreu simultaneamente com o exercício do
Porto de Portimão, já que Portugal constitui-se como
nação líder no desenvolvimento e certificação desta
doutrina.
Em termos políticos, a Lustonia não aceita a auto-determinação de Nicelenia e Algarbenia (países
envolvidos) e tem tomado uma atitude agressiva
face a Nicelenia, país rico em recursos naturais. Para
agravar o cenário, o grupo terrorista Pró-Lustonia
Frontal tem aumentado a sua visibilidade junto a
Tróia depois de diversos ataques a infra-estruturas
críticas (água e energia) de Nicelenia, Esta inflexibilidade da Lustonia conduziu a uma operação de
paz e de segurança nacional das Nações Unidas, a
Força Multinacional 443.
“A força multinacional, que está com o mandato
das Nações Unidas para garantir que o embargo seja
efectivo, tem sofrido algumas tentativas de violação
por navios e aeronaves suspeitas. Contudo, têm sido
prontamente interceptadas” realça Cavaleiro Ângelo,
capitão-de-fragata, do navio-comandante, na pele de
um ator real. Especialista em armas submarinas e
representante nacional da NATO Maritime Operations Working Group (ASW), Cavaleiro Ângelo revela
ainda que outra das ameaças são as minas, uma das
capacidades desta força multinacional.
Depois do Contex-Phibex 15, o NRP Bartolomeu
Dias regressou à Base Naval do Alfeite, para acertos
logísticos e pequenas reparações. Devido ao empenhamento operacional elevado, o navio encontra-se
em categoria de prontidão 01, que significa que em
48 horas está pronto para ser destacado para qualquer
parte do mundo.

rita morgadinho

A bordo do NRP Bartolomeu Dias, o capitãode-mar-e-guerra Gonçalves Alexandre, especializado
em Electrotecnia e experiente em inúmeros exercícios
nacionais e estrangeiros, integra o Standing Nato Maritime Group One (SNMG1). Participou ainda em
operações reais, das quais se destacam a Operation
Sharp Guard, de embargo à ex-Jugoslávia (1996),
ou a Operation Active Endeavour no Mediterrâneo
Oriental (2002), e na Operation Allied Protector de
combate à pirataria na região do Corno de África
(2009).

paulo c. santos

empenho real num exercício
complexo que envolve operações de segurança marítimas, conhecimento situacional marítimo, operações
anfíbias e informação pública em que o NRP Bartolomeu Dias, com uma guarnição de 196 pessoas,
lidera a simulação. Durante dez dias, entre 15 e 26
de Junho, quatro mil militares assumiram o cenário como real e treinaram componentes clássicas da
guerra. A operação acontece na zona de exclusão, a
45 milhas náuticas, centrada no Cabo Espichel, a
fim de garantir o embargo a todas as exportações
de material militar para a Lustonia.
“Estamos a controlar uma zona de embargo (ZE) a
armas. Se detectarmos um navio que viole esta regra
ou se tivermos informações que garantam esse transporte, podemos descolar um helicóptero com uma
equipa para fazer uma abordagem e uma prospecção
ao navio. Esta equipa é constituída por dois pilotos,
um mergulhador-recuperador, um operador e cinco
fuzileiros” revela Silva Ângelo, tenente da Marinha
portuguesa. Mas esta é apenas uma das tarefas.
A operação primária do Lynx é a luta antisubmarina e, neste caso, o helicóptero já não vai com uma
equipa de fuzileiros, mas tem um sonar e torpedos
Mk 46. Em caso de ameaça, o centro de operações
define se o Lynx descola e em “alerta 20” isso traduzse na preparação rápida de voo para a ameaça real.
A visibilidade desta esquadrilha de helicópteros (EH)
foi pública nas operações de embargo à ex-Jugoslávia,
evacuação de cidadãos nacionais da Guiné-Bissau, em
2012, durante a Operação Manatim, ou na Operação em Timor-Leste. Mais recentemente, Canto, 2.º
piloto, do Garfiled, um dos Lynx da EH esteve em
Cabo Verde e prestou apoio humanitário, onde resgatou uma mulher portuguesa grávida de sete meses.

rita morgadinho

ELSA LEMOS // Um
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Bartolomeu Dias é alvo
de ameaças da Lustonia

Incêndio a bordo. Todos se
equipam com capuzes e luvas
anti-flash, um equipamento de
protecção individual que protege
cabeça, pescoço, rosto e mãos
da exposição de fogo. Na azáfama
para extinguir o incêndio, o
marinheiro Turgão cai de uma
escada e apresenta dores na
região lombar. Ao final do dia, “o
frango é metido no forno” ou seja
o helicóptero recolhe ao hangar

e exigentes”. Perante um cenário de
migração irregular, refere que “cada
vez se encontra mais, mas não é algo
novo”. E a ética profissional tem uma
mensagem clara. “São pessoas, e
embora não tenhamos essa missão,
somos legalmente obrigados a ajudar.
Comunica-se a situação ao porto mais
próximo e, se correrem perigo, há
capacidade para recolhê-los no navio,
por um ou dois dias.” Depois do exercício
em Portugal, a fragata Santa Maria segue
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para o Mediterrâneo, para uma missão
de patrulha do tráfico de ilícitos, com a
sua guarnição de homens e mulheres,
“algo normal desde os anos 80 na Armada
espanhola”. Afinal, a exigência das missões
requer uma estreita camaradagem. “Aqui
há pessoas, e a divisão de sexos por
camarata, tal como existe por categoria
oficial, serve para criar mais conforto.
Criam-se elos e formam-se equipas.
Quanto mais dura a experiência, maior a
força da equipa”. Sara Teles
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Os super
cinco Lynx

As asas
da Marinha em
terra e no mar
azul // cenjor 2015

Susana Palmeirim // O número máximo de passageiros é de sete, os tripulantes são dois oficiais e um
sargento ou praça, o peso máximo de descolagem
é de 5.126 kg, atinge a velocidade máxima de 160
nós (296.32 Km/h) e a velocidade de cruzeiro é de
120 nós (222.24 Km/h). Assim, os helicópteros são
aeronaves com características específicas que os tornam peças importantes em qualquer missão, como
parte integrante do sistema de armas e sensores do
navio, por este ser de mobilidade mais reduzida.
Um conjunto de procedimentos é obrigatório
(muitas deles, já em missão, outros ainda enquanto
atracados, durante as fases de aprontamento do
navio e da sua guarnição) para que um helicóptero
possa descolar em tempo e segurança de modo a
que o objectivo da missão seja cumprido. Para que
o navio esteja apto a receber helicópteros são feitos
vários testes de aptidão, depois terá um período de
treino dedicado à qualificação de material e pessoal
para que se cumpram, em conjunto, os padrões de
prontidão na área da aviação.
Num cenário criado para um exercício, os procedimentos normais numa missão são iniciados com
um briefing de operações de voo com a presença
do comandante do navio, o piloto-comandante e o
chefe de destacamento de helicóptero, que embarcado confirma a presença de todos desde o oficial
imediato, ao chefe de departamento de operações,
à tripulação de voo, oficial navegador, controlador
de helicópteros, oficial de acção táctica, oficial de
quarto à ponte, responsável pelo convés de voo, e o
sargento responsável pela manutenção da aeronave.

Se um helicóptero estiver configurado para o tipo
de missão para qual é destacado, em 20 minutos está
apto a descolar. Assim, tudo verificado e aprovado,
em 20 minutos os pilotos embarcam no helicóptero
e executam todas as acções que constam nas listas
de verificação pré-voo, engrenam os rotores e estabelecem as comunicações de conferência interna.
Um dos procedimentos com mais formalismo
durante estes 20 minutos que antecedem a descolagem da aeronave é onde fica estipulada a posição
geográfica para a qual o helicóptero e o navio se
devem dirigir em caso de perda total de comunicação e contactos com qualquer radar e visual
entre eles.
A dois minutos da descolagem, o piloto informa
que “está pronto” e na ponte de comando completam-se as últimas verificações a nível de estabilidade, rumo, velocidade, corredores de afastamento
e aproximação do helicóptero ao navio, já desimpedidos, controlo de emissões eletromagnéticas,
vento e balanço do navio, tudo dentro dos limites
de segurança.
Com as condições necessárias verificadas e aprovadas, o comandante do navio dá autorização à
descolagem e é activada a luz verde do semáforo
de Stop & Go e, através de conferência interna,
informa todas as estações desta acção. Só depois são
retiradas todas as cintas e correntes que mantêm o
helicóptero preso e seguro ao navio para que este
se possa deslocar sem risco para o próprio navio,
aeronave e tripulação.
No âmbito do exercício Contex-PHIBEX 2015,

os perigos que poderiam surgir seriam qualquer
tipo de ameaças quer por parte da Lustonia quer
por parte de grupos terroristas. Assim, primeiro
são enviados os fuzileiros e só depois uma equipa
de vistoria para efectuar uma inspecção integral ao
navio suspeito.
Exemplo de missão em que o helicóptero descolaria, numa situação em que estariam a controlar
uma determinada zona ou país, se fosse detectada
alguma informação ou algum sinal que um determinado navio estivesse a desrespeitar uma zona de
exclusão. Num embargo a armas, descolaria um
helicóptero com uma equipa de fuzileiros a bordo
para fazer uma abordagem e respectiva inspecção
pormenorizada ao navio em causa.
O helicóptero pode ser descolado para investigar
um determinado contacto suspeito ou abordar um
navio mercante. Neste caso a tripulação a bordo
será dois pilotos, um mergulhador, um operador
de guincho e cinco fuzileiros.
Os elementos da tripulação de um helicóptero
variam dependendo da missão para que são destacados, fuzileiros, pilotos e numa situação de embargo
ou de busca/salvamento, será destacado também um
operador de guincho.
Numa missão anti-submarina não são destacados
fuzileiros, mas a aeronave é artilhada com torpedos
ou armas do tipo metralhadora. Assim o helicóptero
teria que ser reconfigurado para nele poderem ser
montadas as bases que seguram esses mesmas armas.
Caso tenha que ser reconfigurado, o tempo máximo
de descolagem é até uma hora.
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// Os cinco helicópteros
Super Lynx Mk95 ao
serviço da marinha
dispõem de sonares de
profundidade variável, que
ajudam na detecção de
qualquer movimento de
submarinos. A aeronave
está equipada com um
sonar AQS 18V, um grande
sensor de detecção
submarina, passiva e
activa, de profundidade
variável (até 300 metros)
que o helicóptero pode
colocar tacticamente à
volta de uma força naval,
permitindo ao comandante
dessa força cobrir vastas
áreas de defesa da força ou
para ataque a submarinos.
Outro sensor do Lynx, o
radar Bendix RDR 1500,
permite detectar alvos
de superfície até 300 km
de distância, tornando-se
assim um excelente meio
de aviso antecipado contra
navios que se aproximem
da sua força naval.
O helicóptero Lynx é
operado desde 1993 na
marinha portuguesa a
partir da Base Aérea nº 6
do Montijo. O armamento
compatível com este
helicóptero são torpedos
e metralhadoras pesadas,
dispondo também de um
guincho. Os helicópteros
são destacados consoante
a missão e as horas
de voo que têm entre
manutenções.
As principais ameaças ao
helicóptero são os misseis
de unidades de superfície,
mas em qualquer missão
existe um cálculo de risco
e é mantida a distância de
segurança. SP
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A ciência a navegar
Joana Filipa Freitas // O

NRP D. Carlos I é um
navio hidro-oceanográfico que tem como missão,
essencialmente, corresponder a actividades de investigação e desenvolvimento científicos, em águas
nacionais e internacionais. Entre 2005 e 2013 esteve
ao serviço das pesquisas marítimas para a candidatura nacional da extensão da plataforma continental
portuguesa.
O comandante Pedro Silva Barata, licenciado em
ciências militares navais, mestre em estudos da paz
e da guerra e especializado em hidrografia, sublinha
que as actividades do navio estão “vocacionadas para
as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua
aplicação na área militar, em projectos científicos e
na protecção do ambiente marinho”. A realização de
levantamentos hidrográficos, também com recurso
ao Sistema Sondador Multifeixe (SMF), pemite recolher dados de base para um leque de utilizações
de interesse público.
O SMF é essencial para “a observação e estudo
dos perfis do fundo, marés internas, matéria particulada em suspensão, ou parâmetros químicos
e biológicos”, esclarece o tenente Martins Dias,
hidrógrafo e oficial de relações públicas. Com
este sistema foi possível fazer o levantamento da
extensão da plataforma continental para além das
200 milhas, resultando na produção de uma base

batimétrica (medição da profundidade do oceano),
de elevada qualidade e resolução. Esta pesquisa
rigorosa, entre 2005 e 2013, suporta a actual
candidatura nacional da extensão da plataforma
continental portuguesa.
O projecto da UE Hotspot Ecosystem Research on
The Margins of European Seas (HERMES) é um
exemplo do emprego operacional do navio, ao contribuir para a recolha de dados necessários para
estudar os ecossistemas marinhos da margem continental europeia. O tenente Martins Dias, refere
que, para tal, “o navio tem ainda capacidade para
acomodar a bordo além da tripulação fixa mais 16
pessoas, as quais, normalmente são investigadores,
que utilizam as áreas laboratoriais para pesquisar
parâmetros biológicos, físicos e químicos.
As capacidades técnicas do NRP D. Carlos I
passam pela “sondagem multifeixe, pelos perfiladores acústicos de correntes (ADCP), pelos guinchos,
pórticos e gruas, ou por equipamento acessório,
mobilizável, como os colhedores de amostras de
sedimentos, a sísmica ligeira, o sonar lateral, as
sondas multiparâmetro (CTD) ou as amarrações
de correntórmetros”, explica o tenente. Com isto
é possível realizar modelos de previsão oceanográfica no âmbito da circulação oceânica e da aústica
submarina.
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Um navio
subtil
// O “USNS Audacious”
nascido em 1989, nos
EUA, começou por
ser usado na marinha
americana para recolha e
transmissão de informação
acústica, através de um
sistema de sensores
passivos rebocados. Em
1996, chegou à Marinha
Portuguesa para adoptar
o nome de NRP D. Carlos
I e transformar-se num
navio hidrográfico e
oceanográfico, já que
o seu actual sistema
sondador multifeixe
destina-se principalmente a
cartografar o fundo do mar.
É um navio civil e militar,
pois está orientado tanto
para a investigação
científica como para o apoio
em operações navais. Por
essa razão, a guarnição,
constituída por seis oficiais,
sete sargentos e 21 praças,
tem obrigação de realizar
o mesmo treino que a
guarnição das fragatas,
para estarem igualmente
preparados para qualquer
adversidade. A tomada
de “decisões tácticas e
operacionais” tem por base
o uso optimizado de meios,
de sensores e de armas
em função das condições
ambientais existentes no
“teatro das operações”.
Porém, a relação com
as ciências do mar é
indissociável, já que o navio
D. Carlos I está envolvido
em projectos científicos, em
que o Instituto Hidrográfico
participa, em cooperação
com universidades e centros
de investigação nacionais e
internacionais. JFF

Resposta
pronta à ameaça
assimétrica

Portugal 1992-2012
Militares femininas

851

[quadros permanentes 533,
regime contrato 318]

= 9,6%

NRP D. Franciso de Almeida
10%
NRP D. Carlos I
30%

Espanha 1982-2015
Militares femininas

12%

Fragata Cristobal Colón
12%
Fragata Santa Maria
17%

Joana Filipa Freitas // Três militares guarnecem a
ponte, os olhos do navio. O imediato Pereira Rosinha
avista a fragata Santa Maria a poucos metros de distância, a partir das claras janelas da ponte e já sabe o
que irá acontecer. No exercício Contex-Phibex 2015,
o NRP D. Carlos I está mascarado de navio mercante
e é abordado por uma embarcação espanhola e, apesar
de ser uma simulação, testam-se capacidades e a sua
prontidão real.
Canillo of the sea é o nome fictício do NRP D. Carlos I e será alvo de contacto. O exercício vai começar.
A navegadora Diana Azevedo e os restantes oficiais,
preparam o cenário e vestem a personagem: t-shirts,
bonés e chapéus de palha como os mercantes. Um
inglês com sotaque marcadamente espanhol soa no intercomunicador: “Canillo of the sea, daqui fragata Santa
Maria, conseguem ouvir-me?”. Ninguém responde, é
a decisão do “navio mercante” que nada tem a temer.
A fragata Santa Maria volta a entrar em contacto repetidamente e começa progressivamente a ameaçar
o Canillo of the sea. A ameaça assimétrica representa
um método de ataque e defesa, onde se empregam
acções que o oponente não percebe nem compreende.
Está na hora de responder. Os espanhóis ameaçam
disparar em direcção ao navio, por isso, a guarnição rende-se. “Daqui Canillo of the sea, estamos a
aproximar-nos do porto de Setúbal para entregar
produtos alimentares e não possuímos carga ilegal,

over”, responde uma das “mercantes”. Os espanhóis
insistem e querem esclarecimentos sobre a mercadoria que o navio carrega. O comandante Pedro Silva
Barata analisa o desempenho e vai dando indicações
aos seus marinheiros que se preparam para a abordagem espanhola.
Os fuzileiros espanhóis, encaixados numa semi-rígida, sobem rapidamente ao navio pelo quebra-costas.
Cerca de 15 homens e mulheres, camuflados e armados (armas descarregadas) tomam a embarcação e
solicitam a documentação do navio e a identificação
de cada um dos “mercantes”. No exercício, a navegadora Diana Azevedo ergue o seu cartão de identidade
como Marge Simpson. Já outro camarada será Zé
Povinho. Nem assim, os fuzileiros espanhóis desencarnam a personagem, mantendo-se resolutos e sem
sorrisos à vista.
O passo seguinte é vasculhar o navio e procurar a
suposta mercadoria ilícita. Na realidade, os fuzileiros,
não sabem se ela existe ou não. Por forma a optimizar
o desenrolar do exercício, foram colocadas indicações
na portas, play e no-play, consoante os locais onde
deveriam procurar ou descartar. Por onde passam,
o olhar é cirúrgico e tudo lhes parece suspeito. Ao
fim de aproximadamente quatro horas, os fuzileiros
“deram-se por vencidos” e evacuaram o navio. Numa
situação real, a inspecção de um navio pode durar
um dia na íntegra.
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rita morgadinho

fotos: rita morgadinho

vera esquível
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“Ainda há um
caminho longo a
percorrer no sentido
de olhar para o sexo
feminino como uma
oportunidade de
recrutamento”
Comandante
Pedro Silva Barata
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Estado-maior
a bordo

Parte dos navios do exercício
acostaram na Base Naval do
Alfeite, com bandeiras que os
identificam (a sua matrícula
naval). O Estado-maior do
Comando Naval da Euromarfor
reuniu no Contex-Phibex 15,
os capitães de mar e guerra
Godín Magadán e Gómez Pamo
e os capitães de fragata Nuñez
de Prado e Luís Nicholson
Lavrador que comandaram as
operações. Também se cantou
fado, “a bem da nação”

fotos: paulo c. santos

rita morgadinho

Sara Teles // O exercício CONTEX-PHIBEX 2015
envolveu quatro forças navais e respectivos comandos
da Força da NATO (SNMG-1), Euromarfor, Força
Naval Portuguesa e Força de Desembarque Anfíbia
Espanhola. E a fragata espanhola Cristóbal Colón
F-105, de grande inovação tecnológica, dotada de
uma guarnição altamente especializada, equipada com
um sistema de comunicações e de radar inovadores,
é atualmente a jóia da coroa da Armada espanhola.
A sua importância e especificidade operacionais em
zonas costeiras, fazem dela o navio-comandante do
grupo Euromarfor (do espanhol, Cristóbal Colón,
do francês (Courbet) e do português Álvares Cabral),
que participou em duas grandes missões da NATO:
Ocean Shield contra a pirataria no Oceano Índico
e Active Endeavour de luta contra o terrorismo no
Mediterrâneo.
A bordo da Cristóbal Colón F-105 reúne-se o
Estado-maior do Comando Naval da Euromarfor
composto por oito oficiais (um português, seis espanhóis e um italiano) que lideram a restante equipa. O
comandante da Euromarfor, capitão de mar e guerra
Gómez Pamo, assume a liderança do grupo coadjuvado pelo comandante Luís Nicholson Lavrador.
Este órgão da hierarquia militar assume e processa
atividades no âmbito da informação, estudo, concepção, planeamento e logística, fazendo a ponte entre
o comandante da operação e as unidades no terreno
de operações, em conformidade com os objetivos
estratégicos da NATO.

paulo c. santos

Aqui a ficção é “realidade” na resposta a dar. Nada
pode falhar. A CC F-105 tem a missão de proteger
as forças anfíbias e garantir a segurança de barcos de
ajuda humanitária. Cenários operacionais sucedem-se
ao longo do dia em todos os grupos que se integram
em ações simuladas com o mesmo empenho, rigor e
motivação que terão no terreno.
E ouve-se a voz de alerta, via rádio: “ataque eminente míssil”. Logo depois: “ataque inimigo”. Então

fotos: rita morgadinho

Guerra e paz
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o Cristóbal Colón-F105 é “sobrevoado por aviões inimigos”. Poucos minutos depois, “alarme de incêndio
na cozinha”. A voz de alerta faz-se ouvir ao longo do
dia, como uma voz-off num cenário desenhado pelas
cores de várias bandeiras, línguas e culturas unidas
numa missão internacional de manutenção de paz.
O helicóptero a bordo, um SH60-B, de nome Toro,
mantém os pilotos da 10ª Esquadrilha em alerta máximo, sempre pronto a descolar. Perante cada ameaça,
a guarnição sabe o que tem de fazer. Sem alarmismo,
cada militar coloca-se em posição e tudo é organizado
metodicamente: segurança, equipamento, trabalho de
equipa e atenção estão em pleno, com o objetivo de
vencer qualquer dificuldade.
Ao longo do dia o Oficial de Inteligência Miguel
Marzol faz dois briefings para manter a atualidade
da informação. Já bem perto da meia-noite, ouvese “the war is over”, o exercício CONTEX-PHIBEX
2015 termina e o Estado-Maior e respectivas guarnições avaliam mais uma missão conjunta. Para o
comandante da Cristóbal Colón F-105 Nuñez de
Prado, a participação neste exercício da sua fragata
“foi muito importante, com o objetivo de integrar
a unidade de operações portuguesa junto de países
amigos e aliados para aumentar o treino e melhorar
a interoperabilidade em operações convencionais e de
segurança marítima”, sendo também “uma oportunidade de ativar a Euromarfor com unidades e pessoal
de França, Itália e Portugal”.
O interior de cada navio é uma comunidade única
onde se desenvolve um elo de ligação e o espírito de
corpo entre uma guarnição que trabalha 24 sobre
24 horas. Nesta vida “tem que se ter vocação”, diz
Francisco Jimenez, tenente da Cristobal Colón F-105
que, à semelhança de toda a guarnição, ao longo dos
turnos diários diversifica o seu trabalho em funções
distintas. Longe de casa, os corações serenam quando
diariamente se juntam à mesa ou quando se ligam os
telemóveis e se ouvem vozes que iluminam sorrisos
e que despertam emoções, criando laços de camaradagem e cumplicidade.
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Âncoras
de comando,
controlo e
acção
// Comandada pela Cristóbal
Cólon F-105, o NRP “Álvares
Cabral” F-331 integra a
Euromarfor, participando
nas mesmas missões
internacionais da fragata
espanhola. Ao leme da
fragata, o comandante
Gamurça Serrano tem,
entre outras manobras
no exercício, a operação
de transporte das forças
anfíbias nacionais, que bem
mostram a justiça do lema
“treino duro, combate fácil”.
No navio está afixado o
Código de Conduta da
Guarnição, assente em
seis pilares: segurança,
planeamento, coesão,
empenho, atitude e
flexibilidade. Afinal, “a
felicidade do futuro depende
da segurança do presente”.
No convés, por cima do
sino, que outrora reunia a
tripulação, lê-se a divisa
da marinha portuguesa
criada no reinado de D. Luís:
“Honrae a Pátria, que a
Pátria vos contempla”.

Fado ao
pôr-do-sol
// Ao entardecer, o mar e o
céu escurecem, à medida
que o sol espalha os tons
alaranjados no horizonte.
Manuel Diaz, galego de 45
anos, está na artilharia do
navio Cristóval Cólon. Neto
de uma portuguesa de Vila
Real de Santo António, gosta
de fado e de Amália. Sem
guitarra, nem viola, canta
à capela o Barco Negro,
pedindo aos camaradas
para marcarem a cadência
do ritmo. Enquanto o mar
embala o espírito, a alma
portuguesa está a bordo do
navio espanhol e apesar do
frio do entardecer, “o sol
penetrou no coração”. ST
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PAULO C. SANTOS

RITA MORGADINHO

Pelo centro da
capital, multiplicamse descontraídos
hostels, apartamentos
trendy, boutiques
e cafés gourmet,
restaurantes típicos
e lojas de souvenirs.
O consumo é
bem-vindo, mas os
residentes fazem
um apelo: “Nós ainda
moramos aqui”
por Carlos Miguel Fortes
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20 // cidade

Percursos concentrados

Desde há três anos para cá, Tomás Berger, que trabalha
na área dos arrendamentos de curto-prazo, revela que
a oferta turística tem tido um aumento exponencial,
apesar de poder descaracterizar a cidade. No entanto,
considera que “a culpa não é de quem visita, mas da
forma como se gere a actividade que promove zonas
específicas para turistas”, como a Baixa Lisboeta e a
zona de Belém, e também, da Mouraria, de Alfama
e do Castelo, onde abundam pontos de interesse histórico e de grande valor patrimonial.
O debate entre moradores, operadores turísticos e a
Câmara Municipal de Lisboa (CML) pode providenciar a regulação da função residencial, sobretudo da
população local que já habita nesses bairros há várias
décadas. Segundo Luís Mendes, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa,

“a habitação que em primeiro lugar deveria estar ligada ao conceito de direito passa a ganhar o estatuto
de mercadoria”, ou seja, o lucro sobrepõe-se ao papel
regulador e estabilizador do mercado imobiliário, que
continua a sofrer a influência dos grupos mais privilegiados em detrimento dos direitos da população.
Mesmo assim, Carla Madeira (PS), presidente da
freguesia da Misericórdia, defende que “o turismo foi,
é e continua a ser um dos principais factores de desenvolvimento da cidade e a sua actividade geradora
de crescimento económico. A indústria do turismo
aproveitar-se-á das oportunidades criadas, mas não é o
gatilho dessa situação”. Já para Vasco Morgado (PSD),
presidente da junta de freguesia de Santo António
em Lisboa, a cidade não está preparada para receber
“turismo em massa” atribuindo as responsabilidades
à CML. “Não foram pensadas alternativas de defesa
de quem cá mora e vive o seu dia-a-dia. Todos esses vectores foram substituídos pela vaidade de quem
governa a cidade.”
HÓSPEDES EM TERRITÓRIO NACIONAL
10,0
7,5
5,0
2,5
0
Milhões
2013

Portugueses

Estrangeiros

2014

Lisboa foi a cidade europeia com maior crescimento
turístico em 2014, para o que em muito contribuiu
a descoberta do seu património mundial, dois estuários magníficos, o do Tejo e o do Sado, as paisagens
cénicas das montanhas de Sintra e Arrábida, as áreas
protegidas e um clima ameno, uma luz única e uma
escala humana que será um dos pilares de referência
da capital. Mas Lisboa tem vindo a perder população de uma forma dramática. Para Luís Paisana, da
AMBA, “o problema reside na concentração da oferta
face à área e ao número de habitantes”.
Em 1980, os alfacinhas ultrapassavam os 800 mil.
Hoje a cidade conta com cerca de 547 mil habitantes, sendo que destes, apenas pouco mais de 110 mil
residem no centro histórico. Assim, “o centro histórico
é demasiado pequeno e não tem capacidade para absorver tantos turistas. Não nos podemos esquecer que
vive gente e que é essa gente que constrói aquilo que
os estrangeiros vêm ver”, diz o presidente da AMBA.
A autarca Carla Madeira considera que só o Governo pode encontrar um equilíbrio entre turistas e residentes. “Há que sensibilizar o poder central para a necessidade de entender a reabilitação e a requalificação
como sectores estratégicos para um desenvolvimento
sustentável.” Fernando Medina, presidente da CML,
contrapõe que a cidade tem beneficiado do boom turístico, com um impacto positivo sobretudo do ponto
de vista da reabilitação dos edifícios. “Toda a cidade
vibra e está mais animada, até com espaço para novas
actividades que são geridas pelos habitantes”, acrescenta, convencido de que “ainda há espaço para crescer”.
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O que é
nacional é bom

Vera Esquível
formanda na acção

O porto
de Lisboa
Comentário // A estiva
formou estes homens,
são duros, diretos, sem
meias palavras. Aqui tudo
é metálico, até o calor! Na
primeira linha estão os
pórticos, guindastes de
quarenta metros de altura,
que movimentam os cerca
de dez mil contentores
mensais do porto de
Lisboa, lá em baixo os
portageiros colocam varas
de ferro de dois metros
em cruz para os estabilizar
dentro dos barcos, depois
de serem orientados por
um operador exigente. Há
uma tabela e um desenho
escrupulosamente seguido
e como um puzzle tudo é
perfeitamente encaixado. É
perigoso este trabalho, oito
horas a fio a carregar varas
ou a manobrar também os
cavalos, guindastes mais
pequenos, vinte metros
de altura, que arrumam os
contentores no porto nos
devidos sectores. Também
chegam contentores
transportados por via
ferroviária, mas o mais
comum são os camiões
atrelados. Non stop é o turno
do porto: 08h/17h, 17h/24h,
24h/08h, é o que é preciso
para que a economia respire,
afinal, as exportações e
as importações medem a
pulsação desta vida.

Joana Filipa Freitas // Cerca de 30 mercados e
mais de 20 feiras são a montra daquilo que os produtores nacionais têm para oferecer. Concentram-se
nestes espaços, feirantes cujo comércio vai desde
produtos hortícolas, gourmet e tradicionais, das mais
variadas regiões do país, passando pelo vestuário e
acessórios de moda até obras de artistas plásticos.
À boleia deste mediatismo adicionam-se motociclos mascarados de lojas ambulantes, dedicados a
entreter o paladar dos que passeiam ou procuram
um artigo em concreto, como brigadeiros coloridos,
crepes variados ou sumos especiais.
Os mercados biológicos Agron, em Campo de
Ourique e Loures, são os eleitos pela família Soler,
que se dedica única e exclusivamente à agricultura
biológica na Quinta da Pedra Branca. A produção de frutas e legumes é feita maioritariamente
no Sobral da Abelheira, em Monte Gordo, “mas
quando existe escassez de alguma mercadoria, redobra-se o esforço e procuram-se outros produtores
nacionais”, garante André Soler, gestor de cliente
e fornecedores.
A exigência dos clientes que consomem estes
alimentos, tipicamente portugueses de classes sociais médias, caracterizam-se por “ter uma mente
mais aberta e uma maior preocupação com o meio
vera esquível

vera esquível

O

s enxames de tuk-tuk,
as dormidas particulares contratadas pelas
redes sociais, a falta de
regulação dos alojamentos, o encerramento do
comércio tradicional e
o despejo de inquilinos
para dar lugar a mais quartos, o transtorno do trânsito, as ruas inundadas de gente e de mais consumo
que gera lixo tem criado uma outra Lisboa, uma cidade em metamorfose.
As ruas, becos e vielas acolhem cada vez mais turistas, estando a cidade, desde o comércio à habitação,
a ter que se transformar para os acolher. Há mesmo
muitos proprietários que deixam as suas casas nos centros históricos, mudando-se para a periferia, arrendando o seu apartamento a estrangeiros como forma de
rendimento livre de impostos ou sucumbindo ao assédio da venda. Assim, também se perdem as lojas de
bairro e se inflaccionam preços e rotas nos transportes
públicos, uma ameaça de descaracterização para a indústria do turismo que se sabe ser positiva, mas que
precisa de uma estratégia concertada.
Tudo porque Lisboa é vista como o melhor destino europeu, urbano, low-cost, “lua de mel”, porto de
cruzeiro para onde afluem numerosos “arranha-céus
do mar”, tendo mesmo sido considerada a quarta cidade mais bonita do planeta. “Lisboa está na moda,
está nas bocas do mundo, mas como um pau de dois
bicos, esta visibilidade coloca em causa a qualidade de
vida dos moradores, a sua segurança e mobilidade, o
estacionamento, a higiene e a salubridade urbana bem
como os problemas decorrentes do ruído”, sublinha
Luís Paisana, presidente da Associação de Moradores
do Bairro Alto (AMBA).
A reputação de cidade friendly pode permitir aos
turistas menos avisados algum desleixo nas boas práticas e as queixas dos lisboetas crescem quando “as
conversas e a música sobem de tom pela madrugada” ou “os centros históricos se transformam em gigantescas casas de banho e depósitos de lixo público”, esquecendo-se que são zonas residenciais. A regulamentação existe, mas nem sempre a fiscalização
protege os particulares e a fama de cidade cool pode
ser confundida com excessos impraticáveis nos países
de origem dos visitantes.

21 // cidade

A feira biológica do Príncipe Real,
em Lisboa, oferece produção biológica
de hortícolas, aromáticas e fruta e com
os transformados (mel e azeite)

ambiente e com o corpo”, refere ainda André Soler.
Curiosamente “as recém-mães estão a consumir e
a comprar para os filhos, a um ritmo crescente”,
adianta. O mercado biológico pauta-se por ser um
negócio rentável, já que a exploração deste sector
permite aos Soler, arrecadar entre 10 a 20 mil euros
por mês.
Empreendedorismo inteligente

Com sete anos de experiência, nas mais variadas
feiras do país, Mafalda Pé-curto, artista plástica de
formação, começou por dedicar a sua atividade ao
sector da bijuteria mas rapidamente soube ler a
clientela e revolucionou a oferta da marca que lhe
pertence, a Ciranda Portuguesa. Passou a desenvolver peças de vestuário únicas, para bebé e criança,
que saltam à vista de qualquer caminhante, pelos
desenhos originais e cores variadas.
O sucesso da Ciranda Portuguesa advém da sintonia entre a busca do tecido perfeito e a perícia
das mãos da criadora empregues numa máquina
de costura. Os babetes, os bodies e os vestidos de
menina são o ex-líbris da sua bancada, sendo nas
feiras dos jardins do Príncipe Real e do Centro
Cultura de Belém (CCB) que focaliza o seu core
business. “As mulheres de idades compreendidas
entre os 20 e os 40 anos são as principais interessadas nos artigos” e tem para si que “graças a
este boom turístico lisboeta, 60% do consumo é
realizado por estrangeiros”, diz a criadora Mafalda
Pé-curto.
A Câmara Municipal de Lisboa aponta estes
mercados e feiras como um “turbilhão de cores e
cheiros que não se encontra noutro sítio”. Apesar
dos preços praticados serem superiores ao mercado comum, na sua maioria, revelam a forma
que muitos pequenos produtores e criadores têm
de empreender o seu negócio e mostram a necessidade de uma experiência mais descontraída de
consumo artesanal. “A moda dos mercados de rua
permitiu aliciar mais pessoas e consequentemente
aumentar o volume de vendas dos feirantes”, assume a criadora Mafalda Pé-curto.
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“Graças a este boom
turístico lisboeta,
60% do consumo [da
Ciranda Portuguesa]
é realizado por
estrangeiros”,
diz a criadora
Mafalda Pé-curto
vera esquível

Produção biológica,
sem pesticidas,
de hortícolas e fruta,
vinda do Sul do
país das terras
de Vasco Pinto
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Um FabLab garante uma
rede global de laboratórios,
ligados em videoconferência,
para a troca de experiências
laboratoriais e disseminação
de conhecimentos, projectos e
as boas práticas de inovação e
tecnologia
A maquete da Windfloat,
produzida no FablabEDP, é
uma plataforma flutuante semisubmersível, pioneira mundial
para a exploração eólica em
águas profundas
Sara Soares da Rocha está a
recriar uma impressora 3-D
que será tão simples de montar
como um móvel do Ikea e
que terá capacidade para se
auto-reproduzir

FabLab é a abreviatura de Fabrication Laboratory
e assenta no conceito que qualquer pessoa possa
materializar qualquer ideia. É a cultura Do-ItYourself (DIY) que em Portugal se revela no FabLab
EDP, criado em 2011, sendo o mais recente o FabLab
Penela, o oitavo nacional

A

por Cláudia Passarinho (Texto e fotos)
sertar, modificar e fabricar os mais diversos objectos e
projectos com as suas próprias mãos. Das ferramentas
mais tradicionais como a metalurgia, marcenaria, artes
e ofícios manuais, evolui-se agora para a tecnologia
de engenharia electrónica, robótica, impressão 3-D e
uso de ferramentas CNC. O que permite a grupos
pequenos, a produção de peças complexas com grande
precisão, antes só possíveis a empresas e instituições
num registo de democratização materializada.
No FabLab EDP a equipa técnica irá estar sempre presente na sala para tirar dúvidas aos criadores
dos projetos, fabricando e testando soluções inovadoras, em que cada um deve aprender fazendo por si,

Cláudia Passarinho

história de Valentina Kofi,
8 anos, que vive no Gana e
em apenas 48 horas construiu, sozinha, o protótipo
de um alarme electrónico
que, em caso de emergência, vai permitir alertar as
casas na sua aldeia através
de uma comunicação wireless é a imagem de que qualquer pessoa pode materializar as suas ideias construindo um objecto ou inventando novos conceitos.
Esta marca moderna (maker culture) assenta na
ideia de que pessoas comuns podem construir, con-

A fábrica da economia criativa

Mais do que um espaço recuperado com
criatividade na cidade de Lisboa, a Lx
Factory é um cluster económico-social onde
lideram a cultura, inovação e tecnologia.
Num cenário industrial marcado por
graffitis, estes 23 mil metros quadrados em
Alcântara estão ocupados por empresas
competitivas baseadas no negócio das
ideias. E é a resposta de um grupo de
criativos para a revitalização urbana e
cultural do abandonado complexo fabril da
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A equipa FabLab EDP
integra os fabmasters
Délio Vicente, Paulo
Teixeira e Luís Carvão e
a engenheira mecânica
Sara Soares da Rocha
do EDP Trainee
Program 2014

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense
e Gráfica Mirandela (1846), promovida pela
imobiliária MainSide que ficou com os
terrenos perante o impasse dos decisores
públicos.
Aqui a cultura e o lazer explodem em
antigos armazéns, dinamizados por
empresas originais que coabitam no mesmo
local, colaboram entre si, tornando-se
mais eficientes e inovadoras. Promovida
internacionalmente quer pela comunidade
utilizadora quer pelos guias, valoriza a

partilhando o mesmo espaço com outros projetos e
utilizadores e com a comunidade em geral. Esta colaboração entre fronteiras é o que diferencia os FabLab´s
de outros laboratórios digitais, já que um laboratório
I&D ao compartilhar um conjunto de ferramentas e
processos em Portugal, estes serão reproduzíveis em
qualquer outro congénere. A Fab Academy utiliza os
laboratórios Fab como salas de aula e bibliotecas para
um novo tipo de alfabetização técnica.
Assim, o FabLab terá ferramentas de prototipagem
rápida, como fresadoras de pequeno e grande porte,
máquinas de corte a laser e de corte de vinil, computadores e software open source (software de código

diversidade social e cultural, que implica um
“território experimental aberto ao mundo”
e, logo, favorece crescimento de pequenas
empresas.
Da emblemática livraria “Ler Devagar” (um
grande armazém onde operava uma oficina
de impressão), agora destacada como
uma das 20 mais belas livrarias do mundo
à gastronomia da “Cantina” (que já serviu
gerações de trabalhadores desde 1846)
transformada em restaurante da moda, a
oferta é diversificada.

aberto e gratuito) e por freeware CAD e CAM. E
também bancadas de electrónica, máquinas de costura,
prensas que permitam adaptar e desenvolver novas
funções, reflectindo os interesses e as necessidades
da comunidade. É educação técnica informal, pessoa a pessoa, proporcionando o ambiente ideal para
a invenção, através do desenvolvimento de projetos
antes concebidos em 2D (no computador) e depois
materializados em 3D (nas máquinas), visando uma
aprendizagem assente no learn by doing. O primeiro
FabLab surgiu em Boston, hoje existem cerca de 500
FabLab’s em todos o mundo e prevê-se que o número
duplique a cada ano.

Esta abertura da cultura a novas
percepções dá visibilidade a pinchadores,
pintores, ilustradores e artistas de animação
lisboetas com exposições e intervenções
de arte urbana. Lojas de criativos vintage
como “The Show Room”, design, objectos,
interiores como a “DOI” convivem com
músicos alternativos e empresas invulgares
como a “BI+CA”, uma cafetaria onde
se pode fazer as torradas e alugar uma
bicicleta.
Este ambiente permite a startups crescerem
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num ecossistema empreendedor, já que
se baseiam em modelos de negócio
escaláveis, de baixos custos e inovadores.
O Cowork Lisboa consiste nessa partilha
de espaços para pequenos negócios ou
iniciativas pontuais, paralelos às cerca de
150 empresas, 20 restaurantes e muitas
lojas. Para além do espaço de revenda
permanente, a Lx Market serve de alavanca
a todos os comerciantes enquanto feira dos
domingos de artesanato urbano e bens em
segunda mão. Cláudia Passarinho
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“O Castelo é lindo!”
Este ano a Marcha do Castelo não participou
no tradicional concurso organizado pela
CML. A exposição “História e Estórias de
uma Marcha Popular” na Sala dos Chavões
do Museu de Artes Decorativas da Fundação
Ricardo Espírito Santo Silva, no Largo
das Portas do Sol, trouxe a Lisboa, desde
Junho, a memória desta ausência. Um todo
coordenado pelo Fundo de Arquitectura Social
(FAS), uma associação sem fins lucrativos,
constituída por arquitectos, designers e
sociólogos, que juntou a Associação de
Moradores, Comerciantes e Amigos da Colina
do Castelo, o seu grupo desportivo, bem como
o grupo excursionista local. A costumista Rita
Álvares Pereira, autora de vários figurinos
expostos, coordenou a montagem da
exposição dos fatos e adereços expostos.
Paulo C. Santos (texto e foto)
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entrevista
Mariana Mortágua
Data de nascimento | 24 Junho 1986
Formação | Economia
Profissão | Deputada do Bloco
de Esquerda (BE)

beira dos 30 anos, a mediática deputada do BE
não se furta a respostas
frontais em todas as
matérias que abraça. Exigente no desempenho,
seu e dos responsáveis
públicos, insiste em fazer
os trabalhos de casa, porque aposta numa sociedade
mais transparente. Mariana Mortágua teme que, “a
longo-prazo, a privatização da TAP seja detida por
uns quantos fundos especulativos estrangeiros que
entendem fazer daquilo uma low-cost ou qualquer
outra coisa que já ninguém controle”. Até porque
defende que os transportes são um “serviço público
importante que fica em risco com este negócio”.

Existe alguma vantagem para a balança comercial do país com a privatização da TAP? Zero. A

única razão que faz com que um privado queira comprar uma empresa é porque lhe pode dar lucros no
futuro. Não há outra razão.
Então quem ganha com esta privatização? O privado não quer a TAP porque acha muito importante que a TAP tenha ligações aéreas com Caracas,
com os Açores ou com a Madeira, quer porque pode dar lucro. A partir do momento em que a TAP
pode dar lucro a um privado, quer dizer que esse lucro podia estar a ir para o Estado e não está.
Com uma agravante, o Estado perde todo e qualquer controlo sobre o destino das empresas, sendo indiferente se estamos a falar de uma PME de
produção de sanitas, particularmente grave quando
estamos a falar de uma operadora aérea que tem a
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O desconhecimento pormenorizado dos termos da
negociação entre o Estado e o consórcio vencedor
da privatização da TAP deixam em aberto o destino
da operadora aérea de bandeira portuguesa. No dia
de aniversário de Mariana Mortágua assinou-se o
contrato que a CE ainda pode reavaliar
por Joana Filipa Freitas (texto) e Paulo C. Santos (fotos)
bandeira portuguesa e que basicamente carrega o
solo português por esse mundo fora. Os aviões da
TAP são território nacional e, sem nacionalismos,
tem a ver com soberania, com o controlo de empresas estratégicas que são determinantes para o futuro do país, para a balança comercial, para a ligação
às comunidades portuguesas, para resgatar pessoas
quando há desastres naturais por esse mundo fora.
O Estado deixará de gerir a sua parte?

A proposta do Governo é que o capital se disperse
em bolsa. Nos CTT, primeiro privatizaram-se 60%
dispersos em bolsa e depois, quando o preço começou a subir, privatizou-se o resto. Basta pensarmos
quantas empresas é que começaram a ser privatizadas
há 15 anos e nos disseram que era só uma parte e
que o Estado manteria o controlo e quantas é que
ainda detemos controlo.
Portugal vai assim perder o controlo na TAP?

Claro que vai. Como deixou de ter sobre a PT, que
foi privatizada parcialmente, sobre a EDP, REN,
Galp, Cimpor...
O que vai acontecer aos trabalhadores que estão
hoje na TAP? A tendência é para uma progressiva

substituição dos trabalhadores com vínculos laborais
estáveis por precários. Foi isso que aconteceu com
quase todas as empresas, na EDP, na REN, na Galp
e na PT também. A tendência nas privadas é para
processos de restruturação muito mais duros, com
muito mais implicações para os trabalhadores, com
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uma agravante: como estas empresas, muitas vezes,
já têm estruturas relativamente montadas pode haver
lugar a uma racionalização de postos de trabalho para
integrar as estruturas que já existem. No caso da Altice, que comprou a PT, as únicas notícias que temos
visto são a redução de trabalhadores e de estrutura.
E ao centro estratégico? O Governo diz que tem
manutenção do centro estratégico durante 10 anos e
o HUB durante mais tempo [30 anos]. O problema
é que tudo isto depende… se o interesse da empresa
privada for manter o centro em Portugal assim será...
no dia em que o interesse deixar de ser ter o centro
por cá, deixamos de o ter. E isso só saberemos quando
acontecer. Quando o BES começou a ficar à rasca de
dinheiro e precisou de dividendos e de vender a PT,
[o centro] foi para o Brasil e ninguém se preocupou
se pagava impostos cá, se pagava impostos lá. Quando
a decisão se impuser, vai prevalecer o interesse de curto-prazo dos privados, portanto, nós [os portugueses]
não temos nenhuma garantia que o HUB, o centro
estratégico ou a sede fiscal fiquem em Portugal.

O que se pode temer nesta gestão entre David
Neelman e Humberto Pedrosa? Eu temo o mesmo

que temeria em qualquer privado. A curto-prazo,
temo processos de restruturação duros e sobretudo
este, que é muito pouco transparente. Portanto
no curto-prazo há todas estas incertezas de como
o negócio está a ocorrer, que vão desde o baixo
encaixe para o Estado, como incertezas sobre a ▷
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Voo rápido e fácil
RITA MORGADINHO

Protestos
na rua

recapitalização da empresa, como notícias sobre
venda de aviões para fazer uma injecção rápida
(isso também se podia fazer sem privatizar). No
longo-prazo, tanto faz ser Neelmam ou Efromovich
[candidato vencido], o grande risco é ficar disperso
em bolsa, não controlamos minimamente quem é
que compra, com que sentido é que compra e perdemos o controlo. Daqui a 10 anos não há cláusula
que nos proteja de nada.
Mas Bruxelas pode ainda dar o seu aval negativo
a este contrato? Neste momento é aquilo que pode

travar o processo, mesmo após a assinatura do contrato,
apesar de não se conhecerem todos os termos do negócio e de as condições não estarem fechadas. E portanto,
neste momento, por irónico que pareça, a Comissão
Europeia (CE) é uma das formas de travar este negócio.
A segunda forma passa pela mobilização popular e por
acções judiciais dos sindicatos e por aí adiante.

É desta que se assistirá à privatização da TAP ou a
CE será sensata? A CE nunca é sensata. A CE se

achar que é um problema de cumprimento das regras
europeias, fará qualquer coisa mas não fará em defesa
do interesse soberano, estratégico e democrático de
Portugal, isso podemos ter a certeza. Mas também
é verdade que a TAP passou as últimas décadas a
resistir contra uma privatização e portanto não dou
este caso por vencido e acho que ainda muita coisa
pode acontecer. São períodos muito instáveis, é um
risco o Governo fazer isto em final de mandato.
A população pode ter voz activa neste negócio?

Claro que pode. Se há alguém que pode fazer alguma coisa é a população. Apesar da incapacidade
e insensibilidade do Governo, há mobilização em
torno da TAP e que tem dificultado o processo. O
processo da TAP ocorre no meio desta controvérsia,
desta chuva também mediática porque tem havido
contestação que vai pondo pedrinhas e pauzinhos na
engrenagem. Mas precisamos de mais, precisamos
de troncos na engrenagem e isso tem de ser feito
certamente com apoio popular.
A população está sensibilizada? Sim, mas tem

havido um grande esforço de contra-campanha e
de criação de medos e de catástrofes… “se a TAP
não for privatizada, não vai sobreviver”, “temos de
liquidar a TAP”… Além daquelas “operaçõezinhas”
de cada vez que há uma greve pôr pessoas contra
a greve e dizer que as greves é que destroem as
empresas, quando os administradores públicos é
que andaram a destruir as empresas nos últimos
20 anos, sem reparos de ninguém. Tanto na TAP
como nos transportes urbanos tenta-se pôr as populações contra os trabalhadores e contra os transportes
para depois ser mais fácil justificar uma privatização.
Degrada-se o serviço dos transportes à bruta, faz-se
má publicidade sobre as greves... basta ler os jornais.
Apesar disto, a maior parte das pessoas não quer a
venda da TAP e as que querem é porque acham que
é inevitável e porque acham que a TAP não pode
sobreviver em mãos públicas, mas muitas estão mal
informadas, por exemplo, acham que a TAP é um
sorvedor de dinheiro público e não é verdade. A
TAP não custou um cêntimo ao Estado nos últimos
15, 20 anos.
Aqueles que julgam que a venda da TAP permitirá
algum encaixe financeiro para o Estado, acabam
por ser a favor desta privatização? Sim, creio que

as pessoas que são a favor da privatização se dividem
entre os que têm ideias populistas que foram também
induzidas (que é a ideia que [os trabalhadores] são
uns privilegiados que ganham balúrdios e esquecemse que há muita gente na TAP que não tem este
estatuto) e os que acham mesmo que é inevitável
porque não há forma de financiamento. Mas querer
genuinamente, porque acham que é melhor para o
país dúvido. Dúvido que haja muita gente em Portugal que apoie uma privatização destas.
Até porque se há pessoas que ganham muito, ainda
bem, estamos todos a lutar para que todos recebam
justamente, não é para que uns deixem de ganhar
muito para todos ganharmos mal. Lá está, é a tal
chantagem social que tem sido muito jogada e não
é objectivo de vida para ninguém.
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// Cerca de cem
trabalhadores deram voz
ao movimento “Não Tap os
Olhos”, manifestando-se
no Largo de Camões, junto
ao Ministério da Economia,
para mostrar indignação
sobre a assinatura do
contrato de privatização
da TAP ocorrida durante a
manhã de 24 de Junho.
As providências cautelares
recusadas pelos tribunais
não demoveram os
manifestantes que
acreditam que “a
obscuridade do negócio”
será motivo para o
Tribunal de Contas e a
União Europeia travarem
o processo. “Este negócio
ainda poderá ser revertido”,
confia Vítor Baieta, da
Comissão de Trabalhadores
da TAP.
O sindicalista Paulo
Duarte, representante
do Sitava mostrou-se
igualmente desagradado
com o desconhecimento
do plano estratégico
e de investimento. “A
venda da TAP foi mais
rápida do que vender uma
mercearia de esquina”,
declarou. E deixou um
aviso: “a companhia irá
desenvolver-se no Brasil
e não em Portugal”, de
acordo com a intervenção
de Neelman.
Mariana Mortágua, do
Bloco de Esquerda, esteve
na manifestação a apoiar
os trabalhadores da TAP
e frisou que “as diversas
acções populares durante
a semana, mostraram a
vontade comunitária de
travar este processo”. JFF

Joana Filipa Freitas // Bastaram trinta minutos
para selar o contrato entre o consórcio Gateway e o
Estado português. Apesar da derradeira avaliação estar
prevista para o final do ano, o primeiro cheque de
dois milhões de euros seguiu directo para “os cofres
cheios” do Ministério das Finanças.
“A privatização é a única solução que assegura
a viabilidade da TAP. E a viabilidade da empresa é
a condição fundamental para garantir a continuidade do serviço público prestado pela companhia
e para preservar o valor estratégico que representa
para a economia nacional”, sublinhou Maria Luís
Albuquerque, ministra de Estado e das Finanças
durante a cerimónia de assinatura do contrato. A
ministra assegurou que a nova parceria manterá a
TAP como companhia de bandeira, durante pelo
menos dez anos, e o compromisso em desenvolver
o ‘hub’ em Portugal pelo menos durante 30 anos.
Confiante que o futuro Governo português não
reverterá o negócio, Humberto Pedrosa prevê que o investimento mantenha a companhia aérea portuguesa,
sólida e realista, e ainda, que promova crescimento. Já
David Neelman assumiu que “será feito um esforço
para criar uma grande empresa” e que serão criadas
“novas rotas nos EUA e Brasil”. Elogiado pelo dono
da Azul, o actual presidente da TAP, Fernando Pinto,
acredita que “a estratégia está adaptada a novas ideias”
e considera-a “muito interessante”, estando por isso,
a ponderar ficar mais tempo à frente da gerência da
companhia. Os investidores Pedrosa e Neelman, prometem não despedir trabalhadores nos próximos três
anos e garantem lucros já em 2016. Por trás do investimento na companhia aérea, o qual poderá chegar aos
800 milhões de euros, estarão o BNDES, banco estatal

brasileiro e ainda bancos alemães, ingleses e chineses.
António Pires de Lima, ministro da Economia,
congratulou a TAP e a economia portuguesa pelo
passo. “O Governo fez o que tinha de ser feito”, disse.
Mágoas da cerimónia

O empresário Miguel Pais do Amaral, anterior concorrente à privatização da TAP, poderá avançar com
um processo em tribunal contra Humberto Pedrosa
por este ter violado um contrato de confidencialidade
ao desvincular-se do consórcio que antes haviam estabelecido. O empresário afirma que a Quifel, a sua
holding pessoal, vai apresentar os prejuízos que considera serem originados por concorrência desleal de
Pedrosa ao trocar um consórcio por outro.
De acordo com Pais do Amaral, Pedrosa prejudicou
a Quifel ao sair do consórcio na data-limite de apresentação da proposta, consentindo-lhe pouco tempo
para encontrar um substituto. O anterior concorrente,
acusa também Pedrosa de ter levado para a Gateway
propostas que estavam a ser trabalhadas pela Quifel.
Por seu lado, Humberto Pedrosa disse não ter recebido
qualquer comunicação por parte de Pais do Amaral
nem acredita que o dono da Leya possa ter uma atitute
desse tipo por serem amigos de longa data.
A pressão para travar o processo de privatização da
TAP surge de todos os lados mas por enquanto resta
esperar pela fiscalização e julgamento das responsabilidade financeiras do Tribunal de Contas. Para o efeito,
Guilherme d’Oliveira Martins, presidente do Conselho
de Prevenção da Corrupção, e Cantiga Esteves, presidente da Comissão Especial, reuniram-se na segundafeira, dia 29 de Junho, para acompanhar e auditar o
processo de privatização da transportadora aérea.
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“Há mulheres que trazem o mar nos olhos
Pela grandeza da imensidão da alma”
Sophia de Mello Breyner Andresen
in “O mar dos meus olhos”

Sophia, a poetisa que tinha o mar nos olhos e na alma, foi uma das
19 mulheres que integraram a Assembleia Constituinte, eleita pelo
círculo eleitoral do Porto nas eleições de 1975, as mais participadas de
sempre com apenas 8,34% de abstenção. Dessa Assembleia sairia a nova
Constituição que abria caminho a um sistema democrático que colocava
um fim no antigo regime do Estado Novo
por Sara Teles
azul // cenjor 2015

Constituinte coincidiu com os
momentos mais dramáticos da
ainda frágil democracia portuguesa: a instabilidade vivida pelo
gonçalvismo e pelo período que se
lhe sucedeu. O PREC (Processo
Revolucionário Em Curso) e o Verão Quente traduziram-se em manifestações muito participadas, cargas policiais, ataques a sedes
partidárias, aos confrontos no jornal República e na Rádio Renascença que atingiram o seu auge no cerco ao Parlamento em
Novembro, quando Portugal esteve à beira de uma guerra civil.
O primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, deputados e
funcionários ficaram reféns durante 36 h em São Bento devido a uma manifestação dos trabalhadores da construção
civil. O sequestro resultou numa insólita greve do VI Governo Provisório. A onda de agitação e instabilidade duraria até ao 25 de Novembro, quando os ventos de agitação
acalmaram e a Constituição viria a ser promulgada no início de Abril seguinte, no mesmo mês das primeiras eleições
legislativas constitucionais.
Sophia de Mello Breyner Andresen de Sousa Tavares subiu à tribuna da Constituinte para defender os direitos dos
deficientes, a cultura e a liberdade. As suas intervenções ficaram marcadas pela sensibilidade, pelos ideais e pela coragem. Para Sophia “a cultura é uma das formas de libertação
do homem… perante a política, a cultura deve sempre ter a
possibilidade de funcionar como anti-poder”.
Numa época em que um politizado Conselho de Revolução militar centralizava em si próprio poderes que viriam,
depois da sua extinção em 1982, a serem divididos por outros órgãos de soberania, Sophia dizia no Parlamento que
“não compete ao exército fazer a política, mas sim defender
a liberdade da vida política… o exército inverte a sua tarefa e
destrói-se a si próprio quando de qualquer modo se transforma em órgão de soberania”. E alertava para a necessidade da
vigilância civil. “Queremos ser regidos por leis e não por regimentos”, fazendo ainda ouvir a sua voz contra algumas formas
de fazer política: “A demagogia é a pornografia da política.”
No entanto, a atividade política de Sophia teve início antes do 25 de Abril, quando integrou a Comissão Nacional
de Apoio aos Presos Políticos. Depois da Constituinte esteve ainda ligada a movimentos de cidadãos, como o abaixo
-assinado a favor da causa timorense, em 1991, tendo sido
sempre uma voz ativa na crítica à classe política atual, como
se constata nas suas declarações contra “as formas de promoção que se usam nas campanhas eleitorais e a avidez dos
boys de todos os partidos”.
Hoje, a atual legislatura tem 61 mulheres eleitas para a
Assembleia da República. Os cargos de presidente e de vice
-presidente estão nas mãos de duas mulheres, respetivamente
Assunção Esteves e Teresa Caeiro. Na zona do Terreiro do
Paço, onde em 9 de Novembro de 1975 uma histórica manifestação reunia três homens de poder: Pinheiro de Azevedo, Mário Soares e Sá Carneiro, senta-se agora, à frente de
três Ministérios, um trio feminino: Teixeira da Cruz, Anabela Rodrigues e Maria Luís Albuquerque.
Curiosamente, 40 anos depois da participação da poetisa
na Constituinte, Teresa Caeiro que ocupa hoje o lugar de
vice-presidente da Assembleia, por caminhos que cruzaram o
amor e o destino, é nora de Sophia. Sophia de Mello Breyner Andresen, entre as muitas distinções do seu curriculum,
sendo a primeira mulher portuguesa a receber o Prémio Camões em 1999, foi trasladada para o Panteão Nacional a 2
de Julho de 2014.

ROTATIVIDADE POLÍTICA
DOS GOVERNOS
CONSTITUCIONAIS
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Sara Teles
formanda na acção

Eleições à vista
opinião // Portugal vai a votos pela 14ª vez

para escolher mais um primeiro-ministro.
Destas eleições sairá o XX Governo
Constitucional chefiado por mais um primeiroministro. A história eleitoral demonstra que
apesar de existirem mais de dez partidos
inscritos no Tribunal Constitucional, o Governo
decide-se sempre num derby entre socialistas
e sociais-democratas. Por vezes, lá precisam
de mais um partido para servir de muleta, o
que à excepção de uma aliança PS/PSD (bloco
central) tem sido posterior e amplamente
aproveitado pelo CDS que se põe sempre a
jeito para poder angariar uma viagem no táxi
do poder. O balanço dos derbys traduz-se em
seis para o PS e sete para o PSD.
Perpetua-se uma “dança de cadeiras” ao
som do “ora agora mandas tu, ora agora
mando eu”, tácita e explicitamente aceite
num sistema que varia entre rosas com
mais ou menos espinhos e laranjas mais ou
menos ácidas, por vezes coloridas com umas
pinceladas de azul e amarelo. É por esta
razão que nestas eleições, mesmo não tendo
bola de cristal sabemos que irá ganhar ou
o PS ou o PSD, sabendo igualmente que a
verdadeira vitória desde há muitos anos cabe
ao grande movimento da abstenção, que dá
muito jeito para a interpretação das contas
eleitorais.
Na navegação política existe ainda uma
“ponte” que liga São Bento e a CML a Belém.
E neste caso a ponte não é “uma passagem
para a outra margem”, mas para uma
promoção para a Presidência da República,
que permitiu um brinde de dez anos no cargo
a Mário Soares, a Cavaco Silva e a Jorge
Sampaio. Também há passagens aéreas
para lugares internacionais como a ONU
e a Comissão Europeia. Freitas e Guterres
refugiaram-se na ONU e Durão Barroso
aninhou-se na Comissão Europeia, existindo
ainda voos charter de membros do governo e
do Banco Central para cargos internacionais
igualmente alcatifados.
“Em Portugal não há ciência de governar
nem há ciência de organizar oposição”,
sublinhava Eça de Queiroz em 1867. Volvidos
todos estes anos, a classe política continua
igual a si própria.
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entrevista
Maria da Luz Boal
Data de nascimento | 1934, Tarrafal
Profissão | Professora

Visita Lisboa regularmente e não perde uma
oportunidade para sublinhar o apreço por
amigos de longa data, como no recente
lançamento do livro de memórias do primeiro
presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral, em Junho
por N’ Zinga Fernandes (texto e foto)

ilica, para quase todos com
quem tem privado de perto,
é filha de comerciantes de
bens de primeira necessidade,
que serviam a colónia penal
portuguesa em Cabo Verde e
conheceu desde cedo a realidade de instabilidade política
que se vivia nas colónias. Já estudante em Lisboa,
integra grupos de debate e resistência, o que a levará a optar pela integração na “caravana pela luta
da libertação”. A admiração pelo “líder afectuoso”
Amílcar Cabral aproximou-a da escola-piloto do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau
e Cabo Verde (PAIGC) da qual foi directora. Depois
da independência destas ex-colónias, partilhou estas
pioneiras experiências de ensino e tornou-se presidente
do Instituto Amizade e directora-geral da Coordenação do Ministério da Educação na Guiné-Bissau. Nos
anos 80, regressou a Cabo Verde como inspectora-geral
da Educação e até à reforma dedicou-se ao Instituto
Cabo-verdiano da Solidariedade (ICS).
Define-se como uma amante da liberdade… Sinto-me combatente da liberdade, por me ter filiado
no PAIGC, que lutou pela independência da GuinéBissau e de Cabo Verde, e pelo meu trabalho muito
concreto na área da Educação. As mulheres tiveram
um papel muito importante na luta de libertação,
porque desde cedo aprendemos que no quadro do
PAIGC havia igualdade entre os cidadãos, portanto
havia lugar para todos (homens e mulheres) e dentro dessa “ordem” a mulher tinha também lugar para
participar em todos os departamentos de actividades
da luta de libertação. Assim, as mulheres estavam
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presentes na saúde, na educação, na informação, na
comunicação, na luta armada (aprendendo a manejar
armas) e no plano internacional. Afinal, fazia parte das
orientações do partido e basta lembrar Carmen Pereira,
da Guiné-Bissau, e Amália Fonseca, de Cabo Verde,
para perceber bem as bases da organização do partido.
Como se associou a esta luta? Os meus pais eram
comerciantes, garantindo o abastecimento de mantimentos de primeira necessidade à colónia penal do
Tarrafal, o que nos aproximou à realidade vivida por
esses homens que chegavam em camiões, todos cobertos de pano preto, para que não se visse quem
eram [prisioneiros políticos]. Era pequenina mas essa
imagem fúnebre ficou… de algo que na altura não
entendia. Entre eles havia um preso político, filho de
um corrector da bolsa do Porto. O pai, Luís Alves de
Carvalho, foi visitá-lo à colonia penal, lá no Tarrafal
onde não havia pensões nem hotéis na época. Como o
meu pai era comerciante e tinha muitos contactos em
Portugal, foi indicado ao Alves de Carvalho e, assim,
ele esteve hospedado em casa dos meus pais. Tudo
isso possibilitou uma relação muito mais directa com
a colónia penal e os presos políticos, já que as suas
visitas se tornaram regulares a outros presos.
Entretanto as necessidades escolares afastam-na
da sua ilha… Como no Tarrafal não havia liceu, tive

que ir para outra ilha, São Vicente. Acabado o quinto
ano do liceu [9º ano actual], fui para Portugal estudar e
aproximei-me de um grupo de estudantes das ex-colónias com quem passava muito tempo. Criámos então a
“Casa de Estudantes do Império”, onde havia encontros
culturais, debates e refeições… (comíamos muitas vezes
na cantina a sopa de feijão, que era gratuita). Fruto desse
relacionamento e amizade, em Junho de 1961, cerca de
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100 membros de diferentes países (Angola, Cabo Verde,
São Tomé), todos pertencentes à “Casa de Estudantes
do Império”, organizaram uma fuga para integrar a luta
de libertação, a que demos o nome “Fuga rumo à luta”.
Mas não foi uma decisão fácil, porque eu casei-me em
1958 e em 1959 tive uma filha. Em 1961, tive que
me separar da minha bébé com 17 meses, mandada
para Cabo Verde, e foi muito difícil partir para uma
luta que nós não conhecíamos, nem sabíamos o que
esperar. Apenas tinha que agir como cabo-verdiana já
que o meu país era o mais pobre, vítima de consecutivos
anos de seca, fome e sem soluções à vista.

E como foi partir de Portugal em pleno Estado
Novo? Meti-me nessa “caravana” clandestinamente, via

Espanha, onde estivemos presos em Andaia. Depois
fomos para Paris, onde tivemos o apoio de uma organização protestante, a Syndicat Intercommunal pour le
Maintien A Domicile (SIMAD). A partir da SIMAD
houve contactos com os países africanos, entre eles
o Gana que nos enviou um avião para a Alemanha,
onde nos tínhamos refugiado, já que Portugal andava a negociar com a SIMAD a nossa extradição.
Alertados, saímos clandestinamente de França para
a Alemanha e, depois, chegados ao Gana, dirigentes
de Angola e Guiné-Bissau como Amílcar Cabral e
Mário de Andrade fizeram-nos entender a dimensão
da nossa escolha e os problemas da situação, pedindonos opções. Eu preferi ir para o Senegal, para puder
ter mais contacto com a minha filha que estava em
Cabo Verde. O meu marido [o médico Manuel Boal]
foi para uma frente de apoio aos feridos da luta no
Congo. Depois, em 1964, na sequência de comuns
decisões do congresso Bafatá, nasceu o projecto da
escola- piloto que veio a ser criada em 1965, com ▷
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o objectivo de formar “o homem novo”, como dizia
Amílcar Cabral. E eu abracei-o.
Como assumiu a direcção da escola-piloto?

Os alunos tinham que possuir um espírito crítico,
participar na luta e desenvolvimento do país e para
tal foram criados internatos nas zonas fronteiriças para
acolher e formar jovens filhos de combatentes e órfãos
de guerra. Assim, o PAIGC criou a escola-piloto na
República da Guiné-Conacri. A escola foi erguida,
mas com dificuldades enormes, desde a elaboração de
manuais escolares adaptados às novas necessidades…
não podíamos continuar a ensinar aquela Geografia e a
História de Portugal. E durante as férias os estudantes
nossos camaradas que estavam na Europa desciam até
Conacri e ajudavam-nos na preparação dos manuais
escolares. E, paralelamente fazíamos a formação e reciclagem dos professores nas zonas libertadas, com a
necessária pedagogia. A escola tinha como objectivo dar
uma formação integral, não apenas de disciplinas, mas
também actividades culturais, desporto, noções de política. E eu fui assumindo a coordenação destes desafios.

Os filhos
do Vietname
português

E a estrutura da escola baseava-se…

A escola estava situada na Guiné-Conacri, onde não
havia guerra, só por isso tínhamos uma vida tranquila e de organização que funcionava num regime de
colectividade… uma direcção colectiva, um grupo de
professores e um comité dos alunos mais responsáveis.
Semanalmente, um grupo de serviço era constituído
por um professor e sete alunos (quatro rapazes e três
raparigas) que garantiam o funcionamento da escola,
desde a limpeza à organização geral, não esquecendo
a alimentação. Apenas tínhamos uma enfermeira de
serviço, não havia outros empregados na escola. E
este internato não era um departamento de serviço,
porque nós vivíamos lá com os nossos “filhos”, meninas e meninos que vinham das zonas libertadas. Era
24/24h a aprender a viver em grupo… a saber ouvir
e entender os outros e a encontrar soluções para os
problemas. Foi uma grande oportunidade que tive
na vida, já que esta escola deu formação não só aos
alunos, mas também aos professores, numa descoberta
diária que não estava nos livros.

Ana Oliveira // Mais

de 50 anos depois, falar da
guerra colonial ainda permanece um tabu em muitos camaradas de combate, mesmo entre os mais
íntimos da família. Para lá das baixas em missão,
o stress pós-traumático de guerra, que acometeu
muitos ex-combatentes ao longo dos 13 anos de
luta nas colónias africanas, tem marcado vidas em
silêncio
Apesar de já terem passado 40 anos, desde a
declarada Independência das antigas colónias ultramarinas (Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné- Bissau e Timor-Leste),
após o golpe de estado militar em Portugal em 25
de Abril de 1974, nem por isso as marcas da guerra
colonial desapareceram. Os ex-combatentes de Ultramar sentiram na pele, mais do que ninguém, as
angústias e todo o sofrimento de um guerra que
trouxe elevados danos morais, pelas mortes que
causou, e danos materiais crescentes na obstinada
presença em África com armamento obsoleto.
Impreparados para uma guerra que foi decidida
mais por interesses geopolíticos e estratégicos do
que propriamente monetários ou diplomáticos, a
administração ditatorial de Salazar ordenou que se
desse início à guerra em 1961, que ficou conhecida
como o “Vietname português”, ainda que com
muito menos baixas e menos sangue derramado.
Após o 25 de Abril, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) procura apoiar as
vítimas militares que antes se ignoravam e que,
actualmente, rondam os 13 500 associados, num
total de 25 000 militares afectados por deficiências

40 anos depois das independências, quais foram
os avanços para Cabo Verde?

Hoje temos liceus e universidades em todos os concelhos (começamos sem nada nos cofres, sem chuva,
sem riquezas naturais, como encontra nos outros países africanos), temos mais de 300 médicos em mais
especialidades (na independência eram apenas 12),
a esperança média de vida passou de 50 anos para
61. Construímos hospitais (antes havia um na Praia
e outro em São Vicente, nas outras ilhas nada) e as
estradas já estão alcatroadas. Para ultrapassar as secas
consecutivas construíram-se barragens para guardar as
águas das chuvas. Hoje temos um mercado rico em
legumes e fruta. A comunicação aérea evoluiu bastante.
Os níveis de analfabetos reduziram para 15% depois
da independência e as mulheres tiveram um papel
importante na alfabetização dos adultos, ultrapassando
a resistência da parte dos seus maridos e foram para
a escola. Foi o caminho de um país independente
com muitas amizades e apoios internacionais, ajudas
na formação, bolsas de estudo, materiais didácticos,
vestuário e alimentos… tudo isso foram ganhos impossíveis de avaliar.
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anos de Guerra: 1961-1974

8 289
Total de mortos

15 507

Número total de lesionadosl

25 000

Nº total de deficientes
(motores, sensoriais,
orgânicos e mentais)
segundo fontes da ADFA
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motoras, sensoriais, orgânicas e mentais. Estima-se
que cerca de 560 ex-combatentes sofrem de stress
de guerra, número que constitui uma estatística
simbólica e que poderá ser bem superior, segundo
fontes do Jornal do Exército. Por vergonha ou
negação, os homens que viveram experiências terminais ou muito invasivas nem sempre tiveram
condições para espantar fantasmas ou apaziguar
memórias.
Muitos deles quando partiam para África interromperam noivados, casamentos, namoros. Na
época, as cartas e os telegramas pontuavam a ausência e deixavam em banho-maria namoros “à
antiga portuguesa” sem muitos contactos íntimos
entre os casais desfeitos ou interrompidos pela missão ultramarina obrigatória. A viagem para África
precedia uma série de processos após a instrução
da especialidade e mal imaginavam as colónias,
onde reinava um clima difícil e um terreno tantas vezes inóspito, apenas conhecido por alguns
mais instruídos na Geografia e na História de
Portugal, aprendida na escola escrita pelo Estado
Novo. Após essa “tropa de instrução”, os militares
aptos integravam as forças da Infantaria, Cavalaria
ou Artilharia e recebiam a ordem de mobilização. O militar integraria então uma companhia
e esta pertenceria a um batalhão dentro de uma
unidade mobilizadora. Munido de uma guia de
marcha, seguir-se-iam os exercícios de instrução
de aperfeiçoamento, especializados, já integrados
nas respectivas hierarquias.
No âmbito destas operações, eram dados con-
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selhos de sobrevivência, vacinas e um uniforme
camuflado. Consideravam-se como “prontos” para
a guerra. Depois receberiam a ordem de embarque
e antes gozariam uma licença de dez dias com o
referido pagamento de ajudas de custo para qualquer gasto que tivessem antes de embarcar, pois já
eram militares mobilizados. Depois davam-se as
despedidas num cais de Lisboa, famílias angustiadas de lenço na mão, e lá partiam num navio
militar capaz de albergar várias unidades, rumo à
África das tormentas. O embarque já revelava a
hierarquia da cadeia de comando. oficiais para 1ª
classe, sargentos para 2ª e praças para 3ª classe.
Independentemente do destino, os militares marchavam ao som do hino “Angola é Nossa”.
Os campos militares de destino eram o Grafanil (em Luanda), Cumeré (na Guiné-Bissau) e
os que restavam seguiam para Lourenço Marques,
em Moçambique, seguindo mais para norte até
à Beira, Nacala ou Porto Amélia. Chegados ao
campo das operações, a adaptação às condições
atmosféricas e de terreno adversas, bem como a
constante ameaça de minas marcavam rotinas da
segurança possível. Os grandes combates tinham
nomes mobilizadores e épicos como Operação
Viriato, Operação Tridente, Operação Vendaval e
Operação Zeta. As acções de guerrilha e contraguerrilha dos movimentos de libertação africanos
foram também crescendo em operacionalidade e
o desgaste do armamento e estratégia portuguesa
foi ceifando vidas e a integração de mais de uma
geração de portugueses e de africanos.
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Mestre Ilídio emana uma
energia contagiante
e uma disponibilidade
sem fim em cada dia que
dedica à Universidade
Internacional para a
Terceira Idade (UITI)
por Rita Morgadinho
(texto e fotos)

urante toda a sua vida
trabalhou num escritório da indústria de
conservação e reparação naval, onde via
os barcos a chegar e
a partir, sonhando em
embarcar. Quando se
reformou ingressou na UITI onde começou por
aprender Artes Decorativas e Barro, tendo depois
sido convidado a ser docente. Já ensina a arte de
construir barcos à escala há 27 anos, nos quais usa
as madeiras (mogno e exóticas), o papiro, o vime,
cordas, tecidos e tintas acrílicas.
Ilidio dos Reis Carapeto, nascido em Portimão
a 12 de julho de 1928 veio para Pedrouços com
dois anos, depois a família instalou-se na Ajuda
e há 47 anos que vive na Abóboda. Aí e com o
apoio da Junta de Freguesia abriu um espaço onde
expõe os seus trabalhos há dois anos, o Museu Ilídio Carapeto. Viúvo, foi casado durante 56 anos,
com uma filha e uma neta, são os barcos que lhe
animam os dias. Quer agora começar a fazer uma
nova frota de barcos, desta feita das ilhas do Pacifico. Nos seus 86 anos de vida, nunca “conheceu
a sua terra” e apesar da idade já avançada, não desiste da sua paixão: “Parar para quê?!”
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Música
na Festa

Ucrânia e Venezuela. Somam-se ainda locais de debate
nesta Festa como o Fórum, o Auditório, “À conversa
com...” e ainda “O Café da Amizade”.
A Ciência estará presente com o lema “Festa – Luta,
Luz, Futuro!” que oferece um conjunto de experiências práticas, debates e palestras sobre a luz e a sua
importância em áreas tão diversas como a biologia,
astronomia, física, ciências sociais, artes e letras. No
espaço da Juventude, o palco Novos Valores irão actuar
as bandas nacionais vencedoras dos concursos de música, que envolveram milhares de jovens, promovidos
por todos o país. O Avanteatro recebe “O Bando”,
Teatro de Almada, Teatroensaio e a companhia de
Dança de Almada e inclui tributos a referências incontornáveis como Natália Correia, Fernanda Montemor
e Mário Jacques.
Ainda, os destaques para um surpreendente projecto
de orquestra sinfónica para “ouvir cinema”, a presença do Canto Alentejano, constituído património da
humanidade, e para o mestre da guitarra portuguesa,
António Chaínho, que será acompanhado por Paulo
de Carvalho, Ana Bacalhau, Hélder Moutinho, Filipa
Pais, Ana Vieira e o Grupo Coral e Etnográfico da
Casa do Povo de Serpa, que participam no álbum dos
50 anos de carreira do guitarrista.
A tradicional Feira do Livro e o diversificado roteiro
gastronómico, internacional e regional, o artesanato,
a animação infantil, a festa do Desporto com mais
de 30 modalidades, sendo o ponto alto a “Corrida
da Festa” na manhã de 6 de Setembro percorrendo
a distância de 10.2 Km, animam o evento desde
sempre alicerçado na coesão dos militantes do PCP.

“Não há festa como esta!”, dizem os militantes do PCP,
mas também os incondicionais de um encontro que já
foi o maior motor e palco cultural de Lisboa. Se “há
quase 40 anos era única”, hoje continua a marcar uma
identidade alicerçada nos valores de Abril
por Cláudia Passarinho (TEXTO) e Manuel libreiro (ilustração)
tejo”, de Sérgio Tréfaut, “Pára-me de repente o pensamento”, de Jorge Pelicano, “Os gatos não tem vertigens”, de António-Pedro Vasconcelos, e ainda “Douro
Faina Fluvial “, de Manuel Oliveira, além de curtas e
longas metragens também de animação.
Na Bienal das Artes Plásticas que inclui desenho,
escultura, fotografia, gravura, pintura e vídeo, realizarse-á este ano pela primeira vez a exposição de Arte
Urbana de diversos artistas de street art e reabilitação
do espaço urbano. Já no espaço internacional evoca-se
a resistência e luta entre os povos sob o lema “Direitos, Soberania e Paz”, no qual se destaca o Palco da
Solidariedade com Cuba, Palestina, Sahara Ocidental,

fotos: vera esquível

39º edição da Festa do
Avante na Quinta da
Atalaia regressa este ano
a 4, 5 e 6 de Setembro,
com dez palcos prenhes
de jazz, música popular,
tradicional, world music e
rock, nacional ou de Cabo
Verde, Guiné, Espanha e Bélgica, 30 debates sobre
a actualidade nacional e internacional e uma grande
exposição “A Força do Povo - Soluções para um Portugal com futuro”. O melhor do cinema português
estará presente no CineAvante com “Alentejo, Alen-

Lisboa pública Hoje, à noite, o

Terreiro do Paço recebe mais um
concerto do projeto Voz e Guitarra que
promete uma serenata ao luar para o
encerramento das festas de Lisboa.
Na festa pública da capital estarão
os músicos Tim e Kaló, dos Xutos e
Pontapés, Jorge Palma, Mafalda Veiga,
David Fonseca, Dead Combo, Luísa
Sobral, Luís Represas, Luís Felipe Cunha
Monteiro, Norberto Lobo, Olavo Bilac e
António Jorge Goncalves.
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E se há música, há festa, e Lisboa
deixa-se invadir por sons que vem
de outras para paragens.
Este ano, a décima edição do festival
Misturas trouxe ao novo Intendente,
durante cinco dias consecutivos de
Junho, a cultura musical urbana, fazendo
uma ponte com outros mundos. No
palco da praça estiveram os Flashmob,
Ibibio Soud Machine, Felix Kubin and
Mitch & Mitch, Kuenta Tambu, Alsarah
& and Nubatones, Vieux Farkatouré,

Tomoro Seiwa Taiko e Hugh
Masekela que realçaram o real
cosmopolitismo de Lisboa. À volta
deste festival de rua, partilhado
por muitos, somaram-se ainda
palestras, gastronomia, artes visuais e
performativas como o teatro.
O Verão potencia as festas populares e
os festivais no centro da cidade nesse
cruzamento de culturas, com propostas
variadas e simultâneas, que estimula
novas linguagens e novas tendências

// Banda Bassotti (Itália),
Brigada Victor Jara,
Bubblegum Screw
(Inglaterra), Cais Sodré
Funk Connection,
Capicua, Dead Combo,
Dealema, Eneida Marta
(Guiné-Bissau), Ensemble
Super Moderne,
Expensive Soul, Fausto,
Gazua, Grupo Coral e
Etnográfico da Casa do
Povo de Serpa, HMB com
Sir Scratch e Da Chik,
ISGA Colletctive (Galiza),
Janita Salomé, Jon Luz
(Cabo-Verde), Jorge
Moniz Quarteto, Linda
Martini, Marta Hugon,
Marta Ren, Mimicat,
Paus, Pedro Mestre com
os Ganhões de Castro
Verde, os Camponeses de
Pias e os Almocreves da
Amieira, Prana, Sebastião
Antunes & Quadrilha,
Sensi, Serushiô, Sexteto
de Jazz de Lisboa,
Tabanka Djaz e Dany
Silva, Terrakota, The Last
Internationale, Tributo a
Pete Seeger, Txarango
(Catalunha), Viralata e
Xutos & Pontapés

artísticas. Afinal, Lisboa
está na moda também porque sabe
acolher um circuito cultural, já que o
público português recebe de braços
abertos os artistas de várias áreas,
ávido de novas experiências.
A cidade branca, de colinas viradas
para o rio, que brinda quem chega
com uma luz única que envolve e
transforma quem a visita promete
ainda outros festivais de Verão até
Setembro. Vera Esquível
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ortugal festeja o S. João de
Norte a Sul, uma festa popular que sobrevive em dezenas
de localidades do país, mas na
aldeia de Monforte da Beira,
distrito e concelho de Castelo
Branco, manifesta-se, ainda,
ritualisticamente, de uma forma ancestral, entre a noite de 23 de Junho e o dia 24
seguinte, a bênção de promessas cumpridas.
A tradição envolvia uma burricada, mas na última
década devido ao número reduzido desta espécie (em
vias de extinção) transformou-se numa cavalgada, o
que para muitos é sinal de algum status social. Mas
é mais do que a eufórica participação dos cavaleiros.
Na noite, véspera do dia de S. João, 24 de Junho, os
cavalgantes percorrem as principais artérias da aldeia
ultrapassando fogueiras colocadas em locais tradicionais e estratégicos, criando dificuldades acrescidas,
gritando vivas ao S. João.
Na frente da cavalgada segue o estandarte, ou a
bandeira do Santo, empunhada pelo alferes-velho
(patrocinador da festa), ladeado pelos outros dois
padrinhos que empunham velas. O sino da matriz
repica continuamente, com a concorrência actual
de prévia gravação musical de cantigas de louvor
de S. João Batista, que acompanha o cortejo. A
emoção apodera-se de alguns. A noite continua com
um arraial junto à casa da família que guardou o
estandarte do Santo ao longo de todo o ano, exposto
em bem acolchoada janela: cumpriu-se a promessa.
Segundo o sociólogo Moisés Espirito Santo, “o São
João encontra-se associado a uma divindade familiar fenícia que é o Sol, ao messianismo hebraico
e a uma teia de tendências proféticas e místicas
orientais. Antes de mais, São João é o deus solar
chamado, entre os fenícios da costa mediterrânea,
Baalseiman, e os Babilónios Belsamen (senhor do
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Céu). Representava-se como um menino ou como
um adolescente”.
A dionisíaca madrugada, feita de arraiais promovidos pelos padrinhos, não vai impedir que, no dia
seguinte, logo pela manhã, com muito repicar do
sino e, cada vez mais, pelo estrondo de um ou mais
foguetes, os cavaleiros e as cavaleiras – a participação
feminina tem vindo a aumenta de festa para festa
– façam a volta da manhã. Com maior entusiasmo
popular, adornado com fitas ou dinheiro (em notas),
colocado pelos vizinhos, cumprindo promessas feitas,
o estandarte, segue, erguido briosamente pelo alferes-velho, ruidosamente evocado pelos folgazões, e
sempre com vivas ao S. João. Ao longo do percurso
vão-se bebendo alguns copos de vinho. Agora mais
cerveja, com as minis a animar as hostes.
A volta da tarde recomeça com um percurso similar, registando-se idêntico entusiasmo dos participantes. O cortejo dirige-se depois para a devesa – lugar
aberto de origem comunitária, que no passado teve
uma importância fulcral para a economia e para a
socialização dos monforteiros, onde se batia o trigo
e as antigas corridas de asininos – no qual, agora,
as equivalentes corridas entre os equídeos marcam as
festividades da corrida do galo. Assim, cada conjunto
vencedor recebe um galo.
No final da tarde, junto da igreja paroquial sucede a cerimónia mais emocionante dos festejos: a
transmissão do testemunho. A bandeira ou estandarte
do S. João é vitoriado e louvado várias vezes pelo
alferes-velho, com a anuência frenética e generalizada dos espectadores e passa, explicitamente, para as
mãos do novo padrinho da nova família depositária:
renovou-se a promessa. A comunidade fica tranquila. A jornada conclui-se com mais música e mais
espirituosa alegria debaixo da proteção do S. João,
alcandorado na vistosa janela da sua nova morada.
Por um ano.

A chegada do Verão assinala dias maiores, uma comum partilha do tempo
entre famílias e, de Norte a Sul do país, mergulha-se nesse “amor pela
terra” que o Sol abençoa nas festas populares
por Manuel libreiro (texto e fotos)
azul // cenjor 2015
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Santos no
solstício de Verão

// Nos festejos das noites antoninas e
joaninas, o antigo simbolismo dos rituais
ancestrais continua vivo na tradição do
manjerico, da alcachofra ou do alho-porro
(ervas) que se acredita ajudarem no amor e
protegerem do mau-olhado, nas fogueiras
(fogo) que representam o sol e a renovação e
nas orvalhadas (água) ligadas à fecundidade.
A época dos santos populares em meios
rurais coincide com alturas de colheitas e
de noites quentes que estimulam o convívio,
festas, divertimentos e bailaricos típicos,
que foram sendo adoptadas também
pelas comunidades urbanas. Desde os
tempos mais remotos que a celebração dos
solstícios coincidia com festas de raiz pagã
ligadas às energias da natureza.
O solstício de Verão era celebrado como
um ritual de passagem e de louvor aos
elementos da Natureza e aos sentimentos.
Três componentes eram então utilizados com
simbolismos próprios: as ervas mágicas, o
fogo e a água, agradecendo a energia e luz
do sol, os frutos e as colheitas, permitidas
pela trilogia do sol, terra e água.
Estas festas foram mais tarde aproveitadas
pela Igreja que as incluiu no seu calendário.
Tal como o Natal está ligado ao solstício de
Inverno, São João é o santo do solstício de
Verão, sendo celebrado uns dias depois. No
culto cristão, há também referência à água
e ao fogo, porque São João Baptista batiza
com água do rio Jordão, anunciando a luz (a
vinda de Jesus que batizará com o Espírito
Santo e com fogo).
Sempre cruzando a fronteira entre o profano
e o sagrado, esta data é ainda hoje celebrada
em festivais de cariz esotérico ou pagão,
como em Stonehenge (Inglaterra). Para
a maçonaria São João tem também um
importante papel como seu patrono.
O solstício de 21 de Junho marca o início do
Verão com o dia mais longo e a noite mais
curta do ano. Este ano ocorreu às 16h38,
hora oficial do início do Verão em Portugal.
No hemisfério norte verifica-se no preciso
momento em que os raios solares incidem
perpendicularmente à superfície da Terra
no Trópico de Câncer ou de Caranguejo. No
hemisfério sul regista-se neste dia o solstício
de inverno. Sara Teles
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rosto Da fadista
amália anima calçada
portuguesa e promete
fazer “chorar as pedras
Da calçada” de alfama
Por Vera Esquível
(texto e foto)

rua de S. Tomé encheuse de gente curiosa,
para desvendar o que
estava por de trás do
pano preto que cobria
aquela parede entre dois
bancos de Alfama. E a
imagem forte da fadista
portuguesa que anima desde ontem esta rua da
capital, fruto do trabalho de arte urbana de Vhils
e da escola de Calceteiros da Câmara Municipal
de Lisboa (CML) promete, quando chover, fazer
“chorar as pedras da calçada”, já que lembra uma
onda do mar que subiu a parede.
Tudo nasceu com o projeto de Ruben Alves, o
realizador de “A gaiola dourada”, para um disco de
fado “Amália, As Vozes do Fado” com os músicos
Ana Moura, António Zambujo, Camané, Carminho, Gisela João e Ricardo Ribeiro e as participações
de Caetano Veloso, Maya Andrade, Bonga e Celeste
Rodrigues. A necessidade de uma capa para o álbum
com um conceito inteiramente português levou ao
convite de Alexandre Farto, o artista urbano Vhils,
que gostou da ideia de trabalhar com a calçada
portuguesa.
Celeste Rodrigues esteve presente na homenagem
à sua irmã Amália que terá em breve o seu nome
neste recanto alfacinha como prometeu o presidente
da CML, Fernando Medina.
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Bailarinos
audazes

É desconhecido o motivo pelo qual um levantamento
da rede escolar pertence ao acervo da Biblioteca
da Ajuda, em Lisboa, mas mostra a vontade real em
conhecer o perfil das escolas portuguesas no
século XIX
Paulo C. Santos (texto e fotos) // “A casa é central

aos povos que se podem aproveitar d’ella?” marca o rol
de perguntas que compõem o levantamento mandado
fazer pelo Rei D.Luís I, em 1862, a todas as escolas
públicas e privadas existentes em território português.
Desde as dimensões da escola, a sua exposição aos
rigores do tempo e orientação solar até aos materiais
didácticos existentes, o tema pode ser estudado ainda
hoje na Ajuda.
Sucessora da Biblioteca Real ou Livraria Real, a
Biblioteca da Ajuda terá tido o seu início ainda no
reinado de D. João I. Está instalada no Palácio Nacional da Ajuda desde 1880. Responsáveis por ela, de
nomeação e confiança real até ao final da monarquia
foram, entre outros, Alexandre Herculano, Magalhães
Coutinho ou Ramalho Ortigão.
O acervo patrimonial desta biblioteca com cerca de
150 mil espécies, manuscritas e impressas, inclui obras

únicas e de relevo, como o Cancioneiro da Ajuda e o
Livro de Traças de Carpintaria A sua colecção de manuscritos musicais é considerada como um núcleo dos
mais importantes e valiosos do país com 2950 códices
e 10.200 avulsos, com música de câmara e de ópera.
O Real Paço de Nossa Senhora da Ajuda foi mandado erguer por D. José I (1714-1777), no alto da
colina da Ajuda, em madeira para melhor resistir a
abalos sísmicos, e ficou conhecido por Paço de Madeira ou Real Barraca. Substituía o sumptuoso Paço
da Ribeira que fora destruído no terramoto que arrasou Lisboa em Novembro de 1755. A urgência da
construção de um novo palácio e o facto da Família
Real ter sobrevivido ao cataclismo por se encontrar na
zona de baixa sismicidade de Belém/Ajuda, justificou
a escolha do local.
O novo Paço, habitável desde 1761, veio a ser a
residência da Corte durante cerca de três décadas.

dr

Hélia Correia vence Prémio

Camões 2015 A uma semana do solstício

de Verão, a escritora portuguesa Hélia
Correia foi galardoada com o Prémio
Camões 2015 (27ª edição). Poetisa,
dramaturga e ficcionista há mais
de três décadas, o universo mágico
da sua expressão merece agora o
reconhecimento do mais importante
prémio literário destinado a autores de
língua portuguesa, ao qual a escritora
reagiu com surpresa, sublinhando que
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“haveria nomes muito mais indicados,
pessoas que têm aquilo a que se pode
chamar de uma carreira literária”.
No entanto, do seu repertório
literário constam cerca de 17 títulos
editados, como também nove prémios
literários. Desta vez, o Prémio Camões
foi atribuído a esta escritora por
unanimidade, num júri composto por
Rita Marnoto, Pedro Mexia, Affonso
Romano de Sant’Anna, António Carlos
Sechin, Mia Couto e Inocência Mata.

Em 1794, no reinado de D. Maria I (1734-1816),
um incêndio destruiu-o por completo e a parte do
seu valioso recheio. O arquitecto Manuel Caetano
de Sousa projecta então um novo palácio de pedra
e cal, barroco, e iniciado em 1796 sob a regência
do príncipe real D. João. Suspenso, decorridos cinco
anos de construção, Francisco Xavier Fabri e José da
Costa e Silva adaptam-no à corrente neoclássica. Esta
tarefa, continuada mais tarde por António Francisco
Rosa, responsável pelo traçado de “redução” do projecto, nunca veio a ser concretizada integralmente.
Quando, em 1821, a Corte regressou do Brasil, o
palácio permanecia inacabado, sendo nele realizadas
apenas cerimónias protocolares de representação de
Estado, função que desempenha até hoje.

Página do levantamento
da rede escolar de 1862,
que pertence ao acervo
da Biblioteca da Ajuda,
em Lisboa

// Foi a medo que o coreógrafo Fernando
Duarte aceitou o desafio da diretora
artística Luísa Taveira para a concepção
de “O Pássaro de Fogo “ que a Companhia
Nacional de Bailado (CNB) apresentou
no teatro Camões , em Lisboa, em
Junho. O ritmo alucinante da música de
Stravinsky, as melodias sobrepostas e
surpresas constantes cativaram também
a dramaturgia e encenação de Carlos
Pimenta, o videomapping de OCUBO, em
270 graus, de Nuno Maya, os desenhos
de luz de Cristina Piedade e os figurinos
de José António Tenente, bem como a
direcção musical da maestrina Joana
Carneiro. Um mergulho numa imensa
floresta onde decorre a acção que Golovin
ou Chagall outrora pintaram e que, agora,
marcou a terceira grande estreia da CNB,
que apesar de todas as adversidades da
temporada cultural, teima em honrar 2015
com o trabalho devotado dos seus artistas.
Vera Esquível (texto e foto)

Marcação e coordenação prévia das visitas à biblioteca
tel./fax: 213 638 592 bibajuda@pnajuda.dgpc.pt

Hélia Correia nasceu em Lisboa, em
1949, e é licenciada em Filologia
Românica. Foi professora do Ensino
Secundário, mas dedica-se actualmente
à tradução e à escrita.

Bibliografia da Autora
Insânia; O Número dos Vivos | A Casa
Eterna | O Rancor – Exercício sobre Helena
| Lillias Fraser | Fascinação seguido de A
Dama Pé-de-Cabra | Mopsos, o pequeno
Grego – O ouro de Delfos | Bastardia |

Mopsos, o pequeno Grego – A Coroa de
Olímpia | Desmesura – Exercício com
Medeia | Perdição – Exercício sobre
Antígona | A Ilha Encantada | Contos |
Adoecer | A Chegada de Twainy | A Terceira
Miséria | Vinte Degraus e outros Contos

Prémios literários anteriores
Grande Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco da APE (2014)
Prémio Vergílio Ferreira (2013)
Prémio Literário Correntes d’Escritas/
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Casino da Póvoa (2013)
Prémio PEN Clube Português
de Poesia (2013)
Prémio Literário Fundação Inês
de Castro (2010)
Prémio Máxima de Literatura (2006)
Prémio PEN Clube Português
de Novelística (2002)
Prémio D. Dinis da Fundação da Casa
de Mateus (2001)
Prémio Máxima de Literatura (1991)
Ana Oliveira
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Um coro de 170 crianças,
dos seis aos dez anos,
um ensemble musical
com 20 professores e
músicos, 15 bailarinas e
um narrador de sonho
de encantar
por Paulo C. Santos
(texto e foto)

“vindo de Abecedúrio, um
planeta perto de Mercúrio,
o B, outrora simples letra
do abecedário, acabaria por
se tornar numa figura ilustre
da história da Humanidade!
Tudo começou quando todas
as letras acabavam de comer
sopa de letras e se preparavam para fazer uma sesta.
Se o B não tivesse ido dormir, nunca teria acontecido o que aconteceu…” Assim começa esta fantasia
letrada para Coro Infantil e Orquestra que a Escola
de Música de Nossa Senhora do Cabo, de Linda-aVelha, levou ao Centro Cultural de Belém , no
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, a 10 de Junho. Escrita por Carolina
Gaspar que fez também a direcção de vozes, com
música de Nuno Henriques e direcção instrumental
de Carlos Silva, coreografia de Cláudia Finote e
cenografia de Nuno Farinha (Ilhas estúdio), soma
ainda o desenho de luz de Carla Morais e a coordenação artística de Rosa Paula Rocha Pinto, bem
como a participação especial do narrador, Filipe
Caetano. E um mar de crianças prontas para uma
resposta disciplinada e feliz.
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Broadway
no casino
Henrique Feist e a ArtFeist apresentam
Broadway Baby no Casino Estoril, um
espectáculo que nos conta a história do
início musical da Broadway. Duas horas
de viagem aos grandes êxitos do teatro
americano, pela mão do cantor e bailarino
Henrique que divide o palco com o seu
irmão e maestro Nuno, ao piano. Em
exibição nos dias 10 e 22 de Julho, depois
das plateias cheias de Junho, e juntamente
com o espectáculo Os Rapazes Nus
também da ArtFeist produções.
Flávio Albertoo (texto e fotos)

Henrique Feist
Idade: 42
Profissão: encenador,
cantor, bailarino ve cantor
Origem: Lisboa/Portugal
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Joana Filipa Freitas
formanda na acçÃO

Apelo papal à casa comum Seis meses antes da
Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações
Climáticas, COP 21, a realizar em Paris, entre 7 e 8 de
Dezembro, o Papa Francisco pediu à humanidade que
actue o mais depressa possível para salvar o planeta
por Carlos Miguel Fortes (texto) e Manuel libreiro (ilustração)

a primeira “encíclica ambiental” da História da Igreja
e a segunda do Papa Francisco: “Laudato Si, sobre o
cuidado da casa comum.”
O Papa Francisco pretende
assim apelar para a responsabilidade de todos na protecção do planeta “que está a ser destruído”. Em
audiência geral, Francisco sublinhou que a destruição da Criação prejudica todos, mas especialmente
os mais pobres. Apelou assim à intervenção dos Estados que devem suportar os custos mais elevados
da transição energética, reduzindo drasticamente as

emissões de dióxido de carbono e de outros gases
altamente poluentes.
É com estas palavras que o chefe da Igreja Católica
alerta a população mundial para a urgente reflexão sobre os acontecimentos na madrugada de domingo, 14
de Junho, em Tbilisi, capital da Geórgia, país situado
entre a Europa e a Ásia. Apesar dos meses de Maio
e Junho serem os mais propícios a fortes chuvadas, o
que é certo é que chuvas intensas atingiram o centro
da cidade, fazendo transbordar o rio que atravessa a
mesma e provocando o caos com inundações e cheias,
destruindo casas e lojas, automóveis e estradas.
Por outro lado, o patriarca da Igreja Ortodoxa da
Geórgia, Ilia II, evocou uma punição divina para
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explicar as inundações, para além dos danos significativos para a infra-estrutura da cidade. “Quando
os comunistas ocuparam a Geórgia, ordenaram que
os sinos das igrejas fossem fundidos. O metal foi
revendido e o Zoológico foi construído com este
dinheiro”, afirmou no seu sermão dominical. “O
Zoo foi construído com este dinheiro e por isso
não pode prosperar. Um pecado nunca permanece
sem punição”, concluiu.
Já o primeiro-ministro Irakli Garabashvili decretou a data da catástrofe, 15 de Junho, como dia de
luto nacional. O Presidente Giorgi Marguelachvili
apresentou as condolências às famílias das vítimas
depois de visitar áreas devastadas pelas inundações.
“As perdas humanas que tivemos são insuportáveis”,
sublinhou Marguelachvili.
Milhares de pessoas foram retiradas das suas habitações e em alguns bairros da cidade, que conta com
1,2 milhões de habitantes, perderam a electricidade
e a água potável. Um cenário de lama, muita lama,
proveniente do desabamento de terras, invadiu o
território e até o Jardim Zoológico da cidade não
ficou ileso.
O primeiro-ministro Irakli Garibashvili classificou os danos de “substanciais” e pediu à população local para permanecer em casa por causa dos
animais selvagens que se encontravam à solta nas
ruas da cidade. De facto, tigres, leões, hienas, lobos
ursos, cães selvagens, jaguares, fugiram das instalações do Jardim Zoológico, já que este terá ficado
totalmente destruído com a subida das águas.
Alguns animais foram abatidos pelas forças policiais, apesar dos alertas das associações de defesa
dos animais, e outros foram resgatados. Imagens
insólitas correram mundo como a de um hipopótamo que se encontrava à deriva nas ruas da capital
ou a de um jacaré que se encontrava num parque
de estacionamento de uma zona central da cidade.
Uma vintena de desaparecidos e outro tanto de
vitimas, nas quais se inscrevem três trabalhadores
do Zoológico marcam o balanço da catástrofe. Entre elas, uma mulher de 56 anos que, em Maio,
terá sido atacada por um dos tigres, perdendo
um braço. A mesma regressou ao trabalho pouco
tempo depois e nas recentes inundações tentou
salvar leões e tigres. O seu marido e colega do Zoo
também morreu durante as operações de resgate,
já que maior parte do Zoológico ficou destruída.
“Foi um turbilhão Infernal”, desabafou um portavoz do Zoológico.
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O catolicismo
à mercê
da ciência
Comentário // Há uma
simbologia por detrás da
imagem de aflição de um
urso empoleirado numa
caixa de ar condicionado
ou de um hipopótamo
anestesiado em frente
a uma conceituada loja
de relógios. É a luta
pela sobrevivência de
seres vivos no seio de
uma era marcadamente
industrializada.
Desde 1988 que se
conta a história de que
a espécie humana tem
vindo a destruir a casa
comum, mas agora, os
factos colocam a religião
católica do lado da ciência.
Castigos divinos à parte,
a nova encíclica do Papa
Francisco, inteiramente
dedicada ao meio ambiente,
coloca 14,5% da população
mundial a favor da
“salvaguarda da criação”,
um tema que outrora era
conotado como radicalista.
No entanto, é preciso
enraízar a ideologia de
“sentido humano da
ecologia” na sociedadecivil, nas empresas e
na indústria. Quer isto
dizer, que os cuidados
com o planeta Terra
devem ser autênticos e
manifestados através de
acções verdadeiras em
detrimento da usurpação
de uma “imagem verde”
irrealista, que pretende
apenas e somente resultar
em prestígio e vantagem
competitiva.
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Carlos Miguel Fortes // “Em França, pelo menos
uma pessoa invadiu de carro uma fábrica de gás
numa área industrial perto de Lyon, causando uma
explosão. Duas pessoas ficaram feridas e um corpo
decapitado foi encontrado no local. Esta vítima seria
o empregador do suposto autor do atentado, tendo
sido encontrada uma bandeira com inscrições em
árabe. Três pessoas suspeitas de envolvimento foram
presas, entre as quais a mulher do alegado autor
do ataque, identificado como Yassim Salhi, de 35
anos e original de Saint-Priest, na periferia de Lyon.
Na Tunísia, pelo menos 38 pessoas morreram
no ataque a um hotel na cidade de Sousse, 140
quilómetros a Sul de Tunes. Tiros foram disparados
no local e o atirador foi abatido. 15 das vítimas
eram britânicas e uma portuguesa de 76 anos, foi
igualmente assassinada no local, além de cidadãos
alemães, irlandeses e belgas. Este ataque representa
um novo golpe contra o sector vital do turismo
tunisino, três meses depois do atentado contra o
Museu do Bardo em Tunes, onde foram registados
22 mortos, incluindo 21 turistas, reivindicado, também pelo EI. No Kuwait, pelo menos 25 pessoas
morreram e mais de 200 ficaram feridas após uma
explosão numa mesquita xiita durante as orações
de sexta-feira. A explosão aconteceu na mesquita de
Al Imam al Sadeq da cidade de Kuwait, que atrai

muitos fiéis. O grupo jihadista sunita EI reivindicou
este atentado, assim como outros que já ocorreram
em mesquitas xiitas na Arábia Saudita e no Iêmen.
Este ataque decorreu após o emir do Kuwait ter pedido aos países muçulmanos, no final de Maio, que
intensifiquem a luta contra o extremismo, durante
uma conferência pan-islâmica, dedicada a coordenar
os esforços contra os grupos jihadistas.
Estes actos tiveram repercussões a nível mundial. Na Europa, o ministro italiano do Interior,
Angelino Alfano, anunciou que o Governo decidiu
elevar o alerta anti-terrorista. “Não podemos deixar
condicionar-nos, os desafios são vencidos apenas
se o medo não se espalhar.” No Brasil, o ministro
das Relações Exteriores deplorou “o incremento
dos atentados terroristas que continuam a ceifar
vidas inocentes” em diferentes partes do mundo.
“A intolerância religiosa e o recurso à violência
indiscriminada, praticados sob qualquer pretexto,
merecem o nosso mais veemente repúdio.” A Casa
Branca e a ONU também condenaram os ataques
em França, Tunísia e Kuwait. Os EUA expressaram
a sua solidariedade e a sua vontade de “combater
o flagelo do terrorismo”. Os nossos pensamentos e
orações estão com as vítimas desses ataques atrozes,
seus entes queridos e as pessoas desses três países”,
afirmou Obama.
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Impasse Grego
na União
Europeia
// Yanis Varoufakis, ministro
das Finanças da Grécia,
garantiu numa entrevista a
um canal televisivo que se
o “Sim” ganhar o referendo
de domingo se demite
do cargo do Governo. O
essencial da pergunta
“deverá ser aceite o
projecto de acordo que foi
apresentado pela Comissão
Europeia, o Banco Central
Europeu e o Fundo
Monetário Internacional no
Eurogrupo de 25.06.2015”,
que será feita aos gregos
(em inglês!) desdobra-se
em duas partes de uma
proposta unificada. Ao
que os gregos deverão
responder “Sim” ou “Não”
ao acordo proposto pelos
credores.
O Syriza já apelou para
o povo votar “Não”. O
presidente da Comissão
Europeia Jean-Claude
Junker e parceiros e
instituições querem
o voto no “Sim”, caso
contrário será um “Não”
à União Europeia e um
desastre para a Grécia.
A questão sobre a mesa
envolve a avaliação da
tal proposta unificada
em dois documentos:
“Reformas para a
Conclusão do Programa
Actual e Mais Além” e
ainda “Análise Preliminar da
Sustentabilidade da Dívida”.
A vizinha Espanha é um
dos apoiantes ao “Sim”. O
primeiro-ministro Mariano
Rajoy apela aos gregos
que aceitem as medidas
propostas e com isto,
espera pela queda do
Syriza e a sucessão de um
novo governo na Grécia,
uma vez que o seu partido
enfrenta a rápida ascensão
do novo partido de
esquerda ”Podemos”, um
aliado próximo do partido
grego liderado por Tsipras.
N’Zinga Fernandes

Maria
Barroso
em coma

A exposição Portugal
Eusébio na AR presta a
devida homenagem ao atleta

Um embaixador dos relvados
Ana Oliveira // Ao final da tarde de hoje, no Campo
de Santa Clara, em Lisboa, ecoará “Irmã África” na
voz de Rui Veloso e o hino nacional cantado por
Dulce Pontes, encerrando-se assim as cerimónias da
trasladação de Eusébio, após as quais a urna será
deposta no Panteão Nacional, em Lisboa.
O cortejo fúnebre marca o início da tarde no
cemitério do Lumiar, de onde seguirá para o seminário da Luz, sendo ali celebrada missa. Segue-se o
Estádio da Luz, onde fará uma pequena paragem,
percorrendo depois a avenida Eusébio da Silva Ferreira, passando pela 2ª Circular, Campo Grande e
Marquês de Pombal. Ao cimo do Parque Eduardo
VII, junto à Bandeira Nacional, será feita a passagem
da urna para um veículo militar de tracção animal.

O trajecto posterior inclui ainda paragens na Federação Portuguesa de Futebol e na Assembleia da
República, em cujo átrio 13 expositores, cada qual
com 13 objectos alusivos à vida e à carreira de Eusébio, que envergava a camisola nº13, pela Selecção
Nacional, prestam a devida homenagem ao atleta e
ao homem até 31 de Julho, no Palácio de S. Bento.
“Memória de quem viveu a vida de forma intensa,
de quem se dedicou a desafiar os limites e de quem
conseguiu que Portugal fosse falado no mundo num
tempo em que a ditadura teimava em fechar o país.
Eusébio foi muito mais que um futebolista, foi um
dos nossos maiores embaixadores de sempre”, referiu
Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, clube de
eleição do atleta.

dr

Atentados
terroristas em
três continentes
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A final da Copa América Chile

2015 será disputada amanhã entre duas
equipas de elite, Chile e a Argentina, e
terá transmissão em directo na TVI às
21h, a partir do imponente estádio de
Santiago do Chile, uma construção datada
de 1938 com capacidade para quase 49
mil espetadores. O torneio decorre desde
11 de Junho até 4 de Julho e contou com
doze equipas, onde os fãs de futebol
puderam ver Lionel Messi, Neymar, James
Rodriguez, Cavani, Alexis Sánchez. Apesar
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// Maria de Jesus Simões
Barroso Soares continua
internada desde a
madrugada de sexta-feira,
26, no Hospital da Cruz
Vermelha Portuguesa, em
coma irreversível, após
queda em casa. Diplomada
em Arte Dramática e
licenciada em Ciências
Histórico-Filosóficas
era professora e actriz,
chegando a participar
no cinema nacional. Foi
uma das fundadoras do
Partido Socialista (PS), 17ª
primeira-dama de Portugal
(1986 a 1996) e criadora
do movimento Emergência
Moçambique. Nasceu na
Fuseta (Olhão), presidiu a
Cruz Vermelha Portuguesa
e foi professora honorária
da Sociedade de Estudos
Internacionais de Madrid.
A sua determinação
pedagógica contribuiu para
a afirmação do Colégio
Moderno, em Lisboa.
Uma elegância discreta e
uma voz cheia num corpo
franzino deixam memórias
vivas em todos com quem
privou pelo afecto e fé
com que vivia os dias,
partilhados com Mário
Soares e os seus filhos,
Isabel e João.
N’Zinga Fernandes

de Lionel Messi não ter marcado golos no
jogo que apurou a Argentina para a final,
foi considerado o melhor em campo pelos
adeptos que votaram nas redes sociais e
no site oficial. A completar cem anos em
2016, o torneio mais antigo de seleções
do mundo terá uma edição especial nos
EUA. Vislumbrada como o crescimento
do futebol no país e no continente sulamericano, a Argentina decidiu organizar
um torneio internacional em 1916 que
ainda permanece. Rita Morgadinho

8 855 000
através do telefone 21
ou
t
r.p
njo
ce
w.
ww
admissão em
rários e condições de
Informações sobre ho

www.cenjor.pt
vimeo.com/cenjorpt

