
Organizada pela ONU, a cimeira ocorre 
entre 23 e 24 de Maio em Istambul. 
António Guterres, ontem agraciado com 
o grau de doutor honoris causa pela 

Universidade de Coimbra e candidato 
a secretário-geral da ONU, integra a 
delegação portuguesa oficial liderada 
pelo primeiro-ministro. Entre os desafios 

humanitários a discutir por mais de 50 
líderes mundiais encontra-se a atual 
crise de refugiados. António Costa 
deverá reafirmar a disponibilidade 

portuguesa para acolhimento e 
integração de migrantes para a qual 
Guterres realça a importância de 
investimento na educação.

A "cidade maravilhosa” recebe os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em clima social ardente.  
Mário Trindade, atleta de alta competição em desporto adaptado, premiado em eventos nacionais  
e internacionais, está à beira de representar Portugal nos grandes jogos de Verão no Brasil 
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Mário Trindade corre pelos seus sonhos e faz do desporto profissão e sentido de vida.  
Premiado atleta de alta competição em provas nacionais e internacionais, está à beira  
de representar Portugal nos grandes jogos de Verão no Brasil 

As asas de um 
treino exemplar

Mário Trindade atleta paralímpico

Costuma dizer que nasceu 
duas vezes, porque no final da 
adolescência teve que reaprender 
a fazer tudo, até as tarefas 
mais simples. Quarenta anos 
resilientes, já que Mário nasceu 
com uma escoliose que teria de 
ser corrigida na idade adulta. Em 
criança, o colete para a correção 
da coluna encheu-lhe os dias de 
dores e choros. 

Aos 18 anos, quando a vida 
se tinha quase normalizado, 
surgem as dificuldades 
respiratórias. Internado no 
Hospital de São João, no Porto, 
arrisca uma intervenção 
cirúrgica que lhe promete 
maior qualidade de vida. Algo 
corre mal e acorda imobilizado 
e totalmente dependente, 
sabendo que a cadeira de rodas 

seria uma extensão do seu 
corpo. 

Algumas semanas depois 
começa a fisioterapia, mas os 
recursos no Hospital de São 
João eram escassos para uma 
evolução significativa e só lhe 
restava a esperança no Centro de 
Reabilitação de Alcoitão. Após 
nove meses de recuperação 
sabe que se trata de um trabalho 
contínuo, com bons e maus 
momentos, mas agora já é 
independente e autónomo no seu 
dia-a-dia. 

Depois foi necessário encontrar 
uma casa adaptada à sua 
condição de paraplégico, ganhar 
confiança para enfrentar as ruas 
e procurar trabalho. O ganha-
pão surge num salão de jogos do 
centro comercial perto de casa, 
onde permanece cinco anos, e 
até aposta no seu negócio com 
um clube de vídeo. A falta de 

transporte próprio troca-lhe as 
voltas aos sonhos, mas um convite 
inesperado rasgou-lhe asas nas 
rodas.
Um paraplégico com uma 
carreira desportiva de alta 
competição é um milagre?
Começou por um desafio: “Boa 
tarde, olha lá tu não queres jogar 
basquetebol?” Aquela voz saiu de 
um carro que parou ao meu lado 
numa das minhas idas lá para o 
centro comercial. Rapidamente, 
disse-lhe: “gostava, mas não vê que 
ando de rodas?”. Afinal o desafio 
vinha de um dirigente de uma 
associação de deficientes que 
respondeu-me: “eu também ando 
de cadeira de rodas e jogo”. Curioso 
e desempregado, convidei-o logo 
para tomar um cafezinho, nesse 
mesmo dia fui assistir a um treino 
e experimentei jogar. 

Comecei a ir com regularidade 
aos treinos e passei a ser titular 

ANDREIA DUARTE DA COSTA ZITA OI

da equipa. Joguei basquetebol 
durante dez anos, em que 
representei três equipas nacionais 
e, nos últimos dois anos, a nossa 
selecção.  

E um dia perto de Braga alguém 
referiu que a seguir ao nosso 
jogo iria haver uma demostração 
de atletismo. Estranhei como é 
que eles iriam conseguir fazer 
atletismo numa cadeira de rodas. 
Então o Toni, um dos atletas de 
Braga, explicou-me que havia 
umas cadeiras com três rodas, 
duas atrás e uma à frente que 
se moviam muito rápido. Quis 
experimentar e eles emprestaram-
me uma cadeira e desde que 
comecei, nunca mais parei.

Durante cerca de dois anos 
pratiquei basquetebol e ao mesmo 
tempo atletismo, mas percebi 
depressa que não era compatível 
e para apostar no atletismo 
precisava de orientação. Na altura 

estava a trabalhar na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) e desafiei a professora 
de atletismo Eduarda Coelho 
[da UTAD e também ex-atleta 
olímpica]. Ela aceitou e tem sido a 
minha treinadora, e também uma 
grande amiga, até hoje. 
Como é que um atleta tão 
premiado em competições 
nacionais e internacionais gere 
o interesse de patrocinadores e 
da Federação?
A Federação tem uma verba que 
apoia a preparação, 8750 euros 
anuais para as várias competições 
e necessidades. O dinheiro 
esgota-se muito depressa entre a 
preparação diária, as inscrições 
nas provas, as viagens com 
alimentação e estada.

Nos últimos anos enviei 
centenas de propostas para 
empresas, mas a maior parte delas 
nem sequer responde e as que me 

responderam foi negativamente. 
No ano passado tentei uma 
campanha de crowdfunding em 
que pedia 3500 euros para me 
preparar para um campeonato, 
mas consegui apenas 500 euros 
entre amigos e familiares. Este 
ano, um amigo sugeriu-me uma 
campanha diferente: fiz um 
vídeo no qual proponho que 
cada pessoa que possa contribuir 
com três euros terá o seu nome 
ou uma frase que escolha num 
autocolante na minha cadeira 
de competição. Felizmente, com 
estes apelos também já consegui 
dois patrocinadores.
Estes dois últimos anos 
têm sido épocas de ouro 
como retorno de um grande 
esforço…
Pratico atletismo há dez anos 
e durante esse período estive 
a competir no escalão errado 
(T53), num escalão superior 
com pessoas que tinham menos 
deficiência do que eu. Só em 
2013 é que tive oportunidade de 
ir a uma prova internacional e 
ser reclassificado no escalão que 
eu sempre defendi ser o meu 
(T52) e, desde então, começaram 
a aparecer resultados, a ser 
mais premiado e a receber mais 
convites. 

O ano passado entre várias 
competições nacionais e 
internacionais estive no 
Campeonato do Mundo, no Qatar. 
Este ano surgiu o Grande Prémio 
de Fazaa, no Dubai, e acabo 
de chegar do Grande Prémio 
de Sauleda, em Barcelona. As 
provas internacionais são mais 
desafiantes e é aí que consigo 
evoluir, porque há mais atletas da 
minha categoria e a competição é 
mais renhida.

Este mês irá à Suíça para o 
melhor meeting mundial de 
atletismo em cadeira de rodas. 
Em Junho lá estará mais uma 
vez no Campeonato da Europa. 
E no Verão viaja para o Brasil 
para os Jogos Paralímpicos no 
Rio de Janeiro …
Tenho alturas em que treino dez 
vezes por semana: faço ginásio, de 
manhã, quatro vezes por semana 
e treino na pista, à tarde, de 
segunda a sábado. É puxadinho, 
mas para o nível a que estamos é 
preciso. Há atletas que são muito 
encorpados e eu, para além de 
ser paraplégico, tenho escoliose e, 
assim, preciso de treinar mais do 
que os meus adversários. 

Creio que vou estar nos Jogos 
Paralímpicos, o meu nome já está 
na lista de pré-seleção, mas só 
quando aparecer na convocatória, 
a 1 de Agosto, terei mais paz. É 
o sonho de qualquer atleta, mas 
para mim é dois em um, porque 
para além dos Jogos sempre 
desejei conhecer o Brasil.
Entretanto, o seu nome marca 
presença nos desafios do 
Guinness…
Em 2007, conheci duas raparigas 
com 30 e poucos anos, hoje 
minhas amigas, e que nunca 
tinham saído de casa. Elas 
tinham osteogénese imperfeita 
(doença dos ossos) e precisavam 

“O desporto de alta competição 

não é fácil mas tenho sido um 

atleta persistente”; em cima, 

autocolantes na cadeira de 

competição com o nome dos 

participantes da campanha 

que lançou este ano; Medalha 

de Bronze nos 100 metros 

do Campeonato Europeu de 

Atletismo IPC de 2014

de uma carrinha para colocar 
as camas e, assim, conseguirem 
ser transportadas. Quis ajudar e 
lembrei-me de bater um record do 
Guinness para angariar dinheiro. 
Desafiei a minha treinadora e o 
médico, que me acharam tolo, 
mas viram a minha determinação 
e ajudaram-me a preparar para 
percorrer em 24 horas, mais de 
181,147 km. 

E escolhi o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, 3 
de Dezembro, para uma maior 
divulgação. Quando o presidente 
da Naval 1º de Maio, Aprígio 
Santos, soube da minha iniciativa 
ofereceu-se para dar a carrinha, 
mas eu já estava decidido a tentar, 
porque também queria divulgar 
o atletismo, tentar cativar mais 
atletas a aderirem à modalidade 
e a ultrapassarem as suas marcas. 
Não foi fácil, é preciso muita força 
psicológica para conseguir dar 
tantas voltas à pista, mas consegui 
percorrer 183 km em pouco mais 
de 18 horas.
Pela sua experiência 
internacional e nacional, 
como avalia as acessibilidades 
actuais para quem tem 
mobilidade reduzida? 
As grandes cidades lá fora e 
mesmo em Portugal já começam 
a fazer esforços para garantir 
espaços mais acessíveis para 
todos, mas nos meios mais 
pequenos é que vemos uma 
diferença muito grande. Os 
passeios e os desníveis nas 
passadeiras por vezes são tão 
altos que se tornam impraticáveis. 
Os elevadores, os transportes 
públicos ou mesmo alguns táxis 
ainda não estão adaptados. Às 
vezes passo por rampas com uma 
inclinação brutal, que até podem 
ser perigosas. E para arranjar 
uma casa adaptada demorei uns 
dois meses, havia o problema das 
escadas na entrada e nenhuma 
rampa ou os elevadores eram 
demasiado pequenos. 
Participa em conferências 
e palestras para relatar 
a sua experiência. Que 
balanço faz das barreiras de 
mentalidades? 
Hoje ainda há muitos olhares 
para quem tem deficiência, mas 
há vinte anos atrás, quando fiquei 
paraplégico, as pessoas paravam 
na rua e ficavam a olhar para mim 
como se fosse um bicho-de-sete-
cabeças. Agora, talvez nas aldeias 
mais pequenininhas, ainda haja 
uma senhora mais velhinha que 
ainda desabafa: “Ai, tão bonitinho! 
Mais valia nosso Senhor levá-lo!” 

Felizmente, as mentalidades 
evoluíram. Gosto de ir às escolas, 
porque os mais novos perguntam-
me tudo, e sem quaisquer 
preconceitos, e posso partilhar as 
lutas das pessoas com deficiência 
e os desafios do desporto 
adaptado. A mensagem principal 
que tento passar é a de que, por 
mais difícil que seja, todos nós 
conseguimos ultrapassar os 
nossos obstáculos, se treinarmos 
com vontade, e que é possível 
praticar desporto com uma 
deficiência.

Andreia Duarte da 
Costa e Filipe Pimenta

Um Rio 
de problemas

Contagem decrescente para as Olimpíadas

Pela primeira vez na América do Sul, os grandes 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontecem num 
clima de turbulência política e social

As Olimpíadas de Verão irão decor-
rer entre Agosto e Setembro no Rio 
de Janeiro num momento em que o 
panorama político está fragilizado. 
Nos últimos meses têm vindo a pú-
blico informações sobre as investi-
gações daquele que já é considera-
do o maior processo de corrupção 
e lavagem de dinheiro conduzida 
até hoje no Brasil. A Operação Lava 
Jato começou com a investigação 
de uma rede de corrupção e um es-
quema de lavagem de dinheiro na 
Petrobrás, envolvendo políticos de 
vários partidos e as maiores cons-
trutoras do país, ensombrando a or-
ganização das Olimpíadas. A três 
meses do início dos Jogos Olímpi-
cos (JO) Dilma Rousseff (PT) é afas-
tada da Presidência da República 
por 180 dias, assumindo Michel Te-
mer (PMDB) o cargo interinamente.

Ao clima de turbulência política 
junta-se a estagnação económica do 
Brasil. A Moody’s, agência de nota-
ção financeira, refere que a fragili-
zada economia brasileira não lucra-
rá com os JO e estima mesmo uma 
contração de 3,7% em 2016. O Rio 
de Janeiro recebeu 6,2 mil milhões 
de euros só para investir em infraes-
truturas que beneficiem a mobilida-
de da cidade, a mais favorecida pe-
los Jogos, embora este investimento 
não represente o aumento turístico 
pretendido e diversos estudos refi-
ram mesmo que este não aconte-
cerá no período previsto tal como 
em muitas outras edições.

Segurança, ambiente  
e saúde
O Ministério da Defesa brasileiro 
tem na organização do Campeo-
nato do Mundo de Futebol de 2014 
a referência de segurança a aplicar 
aos JO. Ainda assim, há a noção do 
acréscimo da complexidade actual, 
com a participação de mais de 200 
delegações de culturas diferentes e 
com os Jogos Paralímpicos de se-
guida. Mais do que lidar com as já 

complicadas ameaças externas, o 
país vive um clima de instabilidade 
social e política, acarretando mais 
um fator de risco. Recentemente, o 
governo do Brasil deixou de exigir 
vistos a estrangeiros que visitam o 
país, vindos de países como o Irão, 
o Afeganistão e o Iraque.

Passados 112 anos de ausência 
como modalidade olímpica, o gol-
fe regressa com polémica aos JO. O 
campo olímpico foi construído em 
plena Reserva de Marapendi, área 
considerada de reserva ambiental. 
Além dos 15 milhões de euros para a 
construção da infraestrutura, o que 
ressalva são as contrapartidas que 
compensarão regiamente a cons-
trutora que poderá edificar na área 
22 prédios de mais de 20 andares, 
com apartamentos avaliados entre 
1,5 e os 3,2 milhões de euros cada.

Também a Baia da Guanabara, 
que receberá as provas de vela tem 
sido alvo de críticas, mesmo ao nível 
internacional, pela qualidade im-
própria da sua água. Em 2009, na 
altura da apresentação da candida-
tura a organizador dos JO, apenas 
12% do esgoto despejado na baía 
era tratado, passando em 2014 pa-
ra 49,5%. Em Maio de 2015, o en-
tão Secretário do Meio Ambiente do 
Rio, André Corrêa, após mergulhar 
na parte mais limpa da baía referiu 
que “dá pra mergulhar igual a Ipa-
nema… o desafio é o lixo flutuante”.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) alerta para a epidemia do 
vírus zika e alguns países aconse-
lham as mulheres grávidas a evita-
rem viajar para o Brasil. No início de 
Março as autoridades indicavam 5,2 
mil casos de gestantes com sinto-
mas de zika e pelo menos 255 casos 
notificados de bebés com suspeita 
de microcefalia. Segundo o Minis-
tério da Saúde, o Rio de Janeiro é 
um dos cinco Estados onde a epi-
demia é mais preocupante, assim 
como um elevado número de ca-
sos de dengue. 

Os próximos Jogos Olímpicos de 
Verão, em 2020, realizar-se-ão em 
Tóquio, no Japão. 

O crescendo de tensão política e social fez a 1ª página  de The Economist

DR

Entrevista
Andreia Duarte da Costa
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“Nós, adultos, deixámos de ter 
o prazer de ser educadores”

Ana Vasconcelos pedopsiquiatra

No terreno há mais de três décadas, defende uma parentalidade consciente. 
E reflecte acerca da linha ténue que separa o lado bom do lado negro da actual 
estratégia de medicação em crianças

Os números são alarmantes. 
Segundo um relatório da 
Direcção Geral de Saúde, de 
2015 e recentemente publicado, 
as crianças até aos 14 anos estão 
a consumir mais de 5 milhões de 
doses por ano de metilfenidato, 
um psicofármaco usado para 
tratar a hiperatividade e o 
défice de atenção. Ao grupo 
etário dos 0 aos 4 anos foram 
dadas 2900 doses diárias de 
“calmantes”; o grupo dos 5 aos 
9 anos tomou 1261 933 doses; 
e dos 10 aos 14 anos 3 873 751 
doses. No conjunto, chegou-se 
a um total de 5138 584 doses.  
Para a pedopsiquiatra, Ana 
Vasconcelos, estes químicos 
ajudam até certo ponto, mas 
também podem prejudicar. 
Afinal, “o nosso cérebro é genial, 
portanto adapta-se quer ao bom 
quer ao mau”.
O que faz um remédio para a 
hiperactividade?
O nosso cérebro, a nível 
consciente, tem quatro zonas 
que têm de ser alimentadas e 
sintonizadas: a das emoções e 
atenção; a das aprendizagens; 
a motora e a simbólica. Os 
remédios actuam nestas zonas, 
tornando eficiente a pessoa na 
sua capacidade de responder ao 
meio. 
A criança “não parar quieta 
um segundo” passou a ser 
anormal?
É normal, mas tudo o que é 
demais é erro. Se a criança é 
agitada e isso perturba-a na 
eficiência para aprender, temos 
de intervir. Mas os remédios não 
são a solução. São uma ajuda 
para melhorar os contextos 
externos ou internos da criança. 
Ao medicar estamos a interferir 
com o funcionamento mental 
dela e podemos estar a pôr em 
causa dons e competências 
próprias. 
Como actuam os anti-
psicóticos no cérebro de uma 
criança? 
Um dos anti-psicóticos que se 
dá muito é o Risperdal. Com 
conta peso e medida, pode 
ajudar. É um remédio que vai 
à zona de medo do cérebro: a 
amígdala cerebral. A zona hiper 
aumentada nos psicopatas 
que detecta o perigo. Miúdos 
que assitiram ou foram vítimas 
de violência doméstica, têm a 
amígdala hiper funcionante, 
inibindo todas as capacidades 
superiores do cérebro, 

inclusive a memória. A criança 
fica com dificuldades em 
sintonizar-se empaticamente 
com o outro, está sempre cheia 
de medo.
Quais as consequências de 
uma criança medicada, sem 
estudo prévio que confirme 
hiperactividade?
Tenho colegas a medicar 
semestralmente e isto não só 
é medicamente errado, como 
desabitua os pais a serem 
educadores. Por outro lado, há 
estudos que indicam que há 
mais bipolaridade em pessoas 
que tomaram fármacos. Apesar 
de domesticados, os miúdos 
ficam sem saber lidar com as 
contrariedades, não ganham 
resiliência ou seja aquela 
capacidade de saber gerir os 
contratempos. O que temos 
de fazer ao longo da educação 
dos nossos filhos é ajudá-los 
a entender que não existe 
satisfação imediata.
Saber lidar com a frustração...
E com a ideia de que as coisas 
levam tempo a ser conquistadas. 
Dar logo medicação é jogar 
com o imediato, uma solução 
rápida para um problema que 
já vem dos adultos. Defendo a 
medicina baseada na evidência, 
que implica a conjunção do 
que o médico sabe, do que os 
estudos científicos mostram e 
do que a família diz que foi feito 
na medicação. Há também um 
problema de consentimento 
informado, medica-se as 
crianças mas não se sabe 
muito bem porquê... vai-se na 
carneirada.
O défice de atenção das 
crianças pode resultar da 
menor presença dos pais?
Os pais não têm culpa. A vida 
do instante, sim. Deixámos de 
ser donos do nosso tempo. Um 
conselho que dei a mim própria 
quando me vi sozinha com três 
filhos, foi deixar de estar escrava 
das obsessões: se não consigo 
ter o jantar pronto à hora 
prevista não vou stressar. 
Qual o papel da escola na 
agenda mental dos miúdos?
Sempre trabalhei com escolas 
e tentei manter o trio pais-
escola-eu. Não me posso 
queixar, agora que dá trabalho, 
dá! Houve uma altura em que a 
escola era inimiga, vivia-se para 
remediar o mau, mas  isso está 
a mudar, embora, nós, adultos, 
deixámos de ter o prazer de 
ser educadores. O educador 
só serve para remediar coisas 
negativas. Vivemos num 

Entrevista
Pureza Fleming

mundo de obstáculos que é 
dado muito cedo aos miúdos. 
Sou apologista de não haver 
exames até ao nono ano, 
porque acho que os exames, 
no contexto de diálogo escola-
pais, é tão complicado, que só 
significa medo do chumbo e das 
negativas.
Uma prática que tem vindo 
a ganhar alguns adeptos é 
a meditação nas escolas.  
As crianças precisam de 
momentos off?
Yoga e meditação são práticas 
para se chegar ao pensamento 
reflexivo que, por sua vez, 
é contrariado graças à 
proliferação de imagens. O 
pensamento reflexivo precisa de 
narrativas verbais. A meditação 
é uma forma dos adultos 
dizerem às crianças “pensa lá no  
que te faz sentir coisas”. Chama-
se a isto subjectividade. Algo 
difícil no actual quotidiano onde 
tudo se atropela. 
Também começam a surgir 
correntes baseadas na 
educação com mindfulness, a 
tal parentalidade consciente...
A parentalidade consciente, 
ou positiva, significa os pais 
tomarem as rédeas da educação 
dos filhos. Em vez de ficarem 
aflitos com as negativas, 
antes de julgarem, tentem 
compreender os vossos filhos. 
E devem pedir ajuda a alguém 
competente. Ter confiança no 
outro, neste caso, o professor. 
Algo que deixou de existir, 
porque ambos acham que 
estão ali para se tramarem 
uns aos outros. Se estão com 
pouco tempo, deixem para um 
tempo com mais tempo. Os 
pais deixaram de perguntar 
aos filhos o que se passa com 
eles. E quando tentam perceber 
já estão tão nervosos que 
começam logo com um tom 
julgativo. E indaguem, sejam 
Sherlock Holmes! 
E os pais que saltam logo para 
os químicos?
Penso que já não é assim. 
Os próprios pais começam 
a perceber e a ponderar que 
a pedopsiquiatria, como 
medicação, não é eficiente. 
Mesmo quando o remédio 
ajuda a melhorar o rendimento 
escolar, depois temos de 
ajudar o miúdo a conhecer-se 
melhor. Às vezes pode ser uma 
média instância, mas temos de 
perceber se será uma mais valia 
para conseguir o que queremos. 
É uma questão de comunicação 
e não de robots. 

Domesticados, 
os miúdos 
ficam sem 
saber lidar 
com as 
contrarie-
dades, não 
ganham 
resiliência”, 
defende a 
pedopsiquiatra 

“O que temos 
de fazer ao 
longo da 
educação dos 
nossos filhos 
é ajudá-los a 
entender que 
não existe 
satisfação 
imediata

Três gerações e uma preocupação em comum: exorcizar uma doença que afeta  
uma em cada 11 mulheres em Portugal

Genes herdados
Prevenção do cancro da mama

A porta abriu-se e Carlos Silva, 
87 anos, patriarca da família, 
como um mestre de cerimónias, 
percorreu o caminho até à 
pequena sala de estar inundada 
pelo som da televisão. Ocupando 
o sofá verde de três lugares com a 
mãe e a avó, Sara Inglês abraçava 
a almofada contra si, talvez 
insegura nos seus 24 anos, talvez 
para se proteger do peso da sua 
herança genética. 

Já a avó Lisete Inglês, 
aposentada de uma vida de 
professora dedicada ao ensino 
primário, recorda o primeiro 
episódio que indiciou uma vida 
de prevenção. Em 1957 realizou 
a sua primeira operação a um 
peito. Tinha 17 anos e foram 
as freiras do Colégio das Irmãs 
Doroteias, que frequentava na 
época, quem a levou à consulta no 
Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa (IPO) e que culminou 
na intervenção para retirar um 
nódulo benigno. Hoje com 76 
anos sabe que a luta do cancro é 
exigente, mas incontornável.

Sara, como mais jovem 
segmento da família, conhecia 
igualmente os caminhos da 
prevenção. Aos 17 anos, em 
exames de rotina, também lhe 
diagnosticaram nódulos no peito, 
que vêm a aumentar ao longo dos 
anos, embora estejam tipificados 
como de origem benigna. Agora a 
indecisão assalta-a na opção de os 
retirar, embora tema que “não se 
escapa à operação”.

Os 17 anos parecem ser uma 
idade marcante na vida deste trio 
uma vez que a sua mãe, Helena 
Inglês, também havia iniciado 
com esta idade o processo de 
vigilância à mama, com uma 
cirurgia no Hospital de S. José 
pelas mesmas razões que a 
matriarca da família. Aos 25 
submetia-se a nova intervenção 
para a retirada de nódulos, 
ganhando aqui na desditosa 
corrida a Lisete, que apenas 
voltou ao bloco operatório por 
volta dos trinta anos.

Os fantasmas de uma 
sentença
O olhar de Lisete fixa-se no teto da 
sala, procurando as datas precisas. 
Foi em 2010, após aguardar 
durante um largo período para 
fazer uma mamografia no hospital 
de Santa Maria, em Lisboa, que 
tomou a decisão de realizar o 
exame num centro radiológico 
privado. Nessa mesma ocasião 
a técnica “chamou-a à parte” e 
disse-lhe que haviam encontrado 

“algo estranho” devendo recorrer 
à sua médica de família. Feita 
uma biópsia e marcada nova 
consulta, novamente no Hospital 
de Santa Maria, após cinco horas 
de espera, a médica “de maus 
modos” proferiu a sentença: 
“Então a senhora já sabe que tem 
um cancro!” 

Lisete quase desmaiou. 
A cunhada, que nesse dia a 
acompanhava ficou tão mal 
impressionada com a (in)
sensibilidade da profissional 
clínica que a conduziu dali ao IPO 
de Lisboa. Foi naquela instituição 
que iniciou o tratamento, embora 
as sessões de radioterapia tenham 
decorrido numa clínica privada. 

Há data, dos seis aceleradores 
lineares detidos pelo IPO 
apenas dois se encontravam em 
funcionamento. A falta destes 
aparelhos emissores de raios-X 
localizado, necessários ao 
tratamento, ocasionou a que no 
ano de 2009 se tivessem realizado 
15 mil sessões de em organismos 
externos. Lisete foi um destes 
casos, fator que lhe provocou a 
revolta, não contra a doença, mas 
em relação ao referenciado IPO 
no quadro do SNS.  
A radioterapia terminou em 
Maio de 2010, complementada 
por tratamento hormonal, e um 
acompanhamento com consultas 
regulares durante os cinco anos 
seguintes.

A dois meses de completar 

o seu 50º aniversário, Helena 
começou a registar corrimento 
de sangue na mama direita. 
Inicialmente atribui o facto a 
uma greta no peito mas, quando 
se  tornou recorrente, ficou em 
alerta. Uma bateria de exames 
detetou que a origem residia num 
ducto galactóforo, canal que faz 
a subida do leite na mama, mas 
sem que nada de anómalo tivesse 
sido registado. Avançou para uma 
cirurgia de rotina, para pesquisa 
direta, e os resultados gritaram 
urgência. Sessenta por cento do 
canal retirado estava tomado de 
células cancerígenas. 

O gosto por causas 
difíceis sempre foi uma das 
particularidades de Helena. 
Envolvia-se com paixão em 
comissões, fossem para a 
organização de festas ou pela 
defesa da preservação do centro 
histórico da vila local. Talvez por 
isso considera-se que “felizmente 
era um cancro in situ”, confinado 
ao canal e que não havia 
alastrado. Foi com este espírito 
que realizou as 15 sessões de 
radioterapia, durante Março de 
2016, despedindo-se da equipa 
que a acompanhou no Hospital 
da Luz com abraços, beijos e 
sorrisos, “como era natural em si”.

“No mau, foi o muito bom”, 
diz. Considera uma sorte, tanto 
no seu caso como o da avó 
Lisete, “apenas terem realizado 
os tratamentos radiológicos”, 

não tendo contacto com a 
quimioterapia que julga bem mais 
penalizadora e as teria “mandado 
certamente mais abaixo.

Família de lutadoras
A sala onde conversam parecia 
pequena demais para as suas 
histórias. Apesar dos receios 
que estes quadros clínicos lhe 
suscitam, Sara ouve a mãe 
referir-se ao cancro como uma 
“doença da moda que tem de ser 
enfrentada com coragem”.  Agora, 
a sua dúvida reside na toma da 
“pílula”, pela carga hormonal 
que esta representa para o seu 
organismo sinalizado. 

Prontamente, a mãe tenta 
relativizar esse risco com os casos 
da avó, que nunca empregou 
este método contracetivo e o 
seu, já que apenas recorreu à 
“pílula” após as duas primeiras 
intervenções cirúrgicas e o 
nascimento de Sara. 

Para Sara estas experiências 
partilhadas são ensinamentos 
que tem vivido de perto, sem 
valorizar “aquele lado negativo”. 
No desprendimento da idade, diz 
que não a assusta “se chegar a sua 
vez”, porque afinal elas ali estão 
“para lutar contra isso”. Sentado na 
poltrona, o avô Carlos assiste ao 
diálogo, apelando ocasionalmente 
a que fechem a janela, protegendo 
assim “as suas meninas” da 
corrente de ar que paira naquelas 
vidas.
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A maior causa  
de morte nacional
O cancro da mama é o 
carcinoma com maior 
incidência em Portugal. 
Com 6 mil novos casos 
diagnosticados anualmente 
e com tendência crescente 
nos próximos anos, é a maior 
causa de morte nacional 
após os 70 anos.

Fibroadenoma na 
generalidade benigno
O tecido que constitui o seio 
pode crescer sobre um lóbulo 
como uma bola formando 
um nódulo sólido. Chama-se 
fibroadenoma e pode atingir 
entre um a três centímetros 
sendo na generalidade 
benigno. Ainda assim deve 
ser monitorizado e pode ser 
removido cirurgicamente.

Sara conhecia 
os caminhos 
da prevenção: 
aos 17 anos, 
em exames 
de rotina, 
diagnosticaram- 
-lhe nódulos 
no peito

Reportagem
Filipe Pimenta

Mulheres 
no comando 
das Forças 
Armadas

Todos 
os credos 
na bênção  
das Fitas

Dados recentes indicam 
que as mulheres começam 
a ocupar postos de coman-
do nas Forças Armadas Por-
tuguesas. A Marinha conta 
com três mulheres no posto 
de Capitão-de-Mar-e-Guer-
ra, o Exército tem uma Coro-
nel e na Força Aérea existem 
três mulheres no posto de 
Coronel e, em breve, se as-
sistirá à primeira mulher a 
ocupar o posto de general, 
subindo à categoria dos ofi-
ciais generais deste ramo.

A evolução da presença 
feminina nas Forças Arma-
das constitui nos dias de 
hoje 11% do universo das 
Forças Armadas, sendo 3260 
o número total de mulheres 
militares em efetividade de 
serviço. O ingresso das mu-
lheres nas Forças Armadas 
Portuguesas aconteceu no 
final da década de 80 em 
que se  podiam integrar no 
serviço militar voluntário, e 
o primeiro ramo a admitir 
mulheres foi a Força Aérea, 
em 1988, com as enfermeiras 
pára-quedistas, tratadas por 
as “Seis Marias”, seguindo-se 
o Exército e a Marinha, em 
1992. A.S.

“Ano após ano, a bênção 
recebe finalistas de quase 
todas as religiões, desde ca-
tólicos a evangélicos e mu-
çulmanos”, garantiu o secre-
tário-geral da Associação de 
Estudantes da Universidade 
Autónoma de Lisboa (UAL), 
Domingos Matias de Araújo.

A solenidade da festa pre-
sente no discurso do Reitor, 
na formalidade do traje, 
na presença da pasta e das 
respetivas fitas “revelam a 
alegria de mais uma etapa 
cumprida”, referiu ainda este 
elemento da organização.

A UAL já conta com três 
décadas de celebração das 
bênção das fitas, já que foi 
a primeira  universidade do 
ensino privado, em 1985, a 
importar esta tradição que 
veio de Coimbra. I.C.

FILIPE PIMENTA
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3ª edição da corrida Wings for Life World Run Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Central

São mais de cem mil pessoas a 
correr por esta causa em todo o 
mundo e ao mesmo tempo. Tra-
ta-se de um evento internacio-
nal, presente no país desde 2014, 
que “tem tido uma evolução sig-
nificativa em termos de adesão 
dos participantes, saltando dos 
600 corredores na primeira edi-
ção para os 1500 na segunda e ul-
trapassando mais de 3000 inscri-
tos nesta terceira edição”, garante 
Jorge Barata, porta-voz nacional 
da Wings for Life World Run.

A dinâmica da corrida tem 
parâmetros diferentes das cor-
ridas habituais, já que existe um 
carro-meta que parte 30 minu-
tos depois da largada e o objec-
tivo é não ser alcançado pelo 
veículo. O corredor “apanhado” 
é automaticamente eliminado. 
Na edição deste ano, a modelo 
Diana Pereira, mulher do piloto 
Tiago Monteiro, foi a condutora 
responsável pelo carro-meta. A 
edição portuguesa de 2016 teve 
a partida na Casa da Música, no 
Porto, rumando em direção aos 
municípios de Vila Nova de Gaia, 
Espinho, Ovar, Murtosa e Aveiro. 
Conforme o carro-meta ia alcan-
çando os corredores, a organiza-
ção da corrida garantiu a recolha 
dos eliminados em pontos-base, 
através de autocarros que jun-
taram todos no final da prova, 
enchendo o edifício transparen-
te Village, junto a via Castelo do 
Queijo, da alegria dos apoiantes. 

O português melhor coloca-
do foi António Sousa, que con-
seguiu a sétima posição a nível 
global, tendo corrido cerca de 69 
quilómetros. Das corredoras por-
tuguesas, Vera Nunes conseguiu 
completar um total de 58,86 km. 
A atleta do Sport Lisboa e Ben-
fica, de 36 anos, terminou tam-
bém em terceiro lugar do ranking 
mundial.

Já Giorgio Calcaterra foi o 
vencedor global desta terceira 
edição, estabelecendo um novo 
record absoluto de 88,44 km. O 
italiano, de 44 anos, habituado a 
provas de longas distâncias, su-
perou o record anterior do etíope 
Lemawork Ketema em mais de 
8 mil metros. A japonesa Kaori 
Yoshida chegou aos 65,71 km e 
foi a vencedora mundial no fe-
minino. 

 “Correr por aqueles que não 
podem”, o slogan internacional 
da prova, motiva todos aqueles 

Licenciada em Jornalismo, Marta 
Pedro, 26 anos, natural de Viseu, 
mudou-se para Lisboa à procura 
da sua primeira experiência pro-
fissional através da 3ª Edição do 
Programa de Estágios Profissio-
nais na Administração Pública 
Central (PEPAC). O número de 
inscritos nesta edição, em 2015, 
rondou os 5 mil, todos à procura 
de uma oportunidade para pôr à 
prova os conhecimentos acadé-
micos em terreno real. Por ter fei-
to o mestrado em Administração 
Pública, já tinha conhecimento 
deste tipo de programas de es-
tágio. “Tínhamos dez opções na 
área de Comunicação. Todas elas 
em Lisboa. Escolhi o Ministério 
da Defesa como primeira opção. 
E entrei. Agora faço um pouco de 
tudo. Sempre gostei de escrever, 
de comunicar. Sou muito curiosa 
e estou sempre a questionar tu-
do. O jornalismo sacia essa curio-
sidade”.

O PEPAC foi instituído pelo 
Decreto-Lei nº 18/2010, de 19 de 
março e surgiu através do Progra-
ma Garantia Jovem. Desenvolve-
-se em serviços ou organismos da 
Administração Pública e tem co-
mo objetivos proporcionar uma 
nova oportunidade para os jovens 
à procura do primeiro emprego, 
jovens licenciados em situação de 
desemprego e jovens que, embora 
se encontrem empregados, exer-
çam uma ocupação profissional 
não correspondente à sua área de 
formação e nível de qualificação.

 “No leque de escolhas dos obri-
gatórios estágios profissionais, o 
PEPAC é uma boa opção. Insere-
-nos numa entidade de prestígio, 
propicia-nos o contacto com pro-
fissionais experimentados e per-
mite-nos ao mesmo tempo ter 
uma perspetiva de desempenho 
num organismo público. Sincera-
mente vinha cheia de expetativas. 
E não me desiludi muito. Tenho 
aprendido muito, quero absorver 
o máximo possível e mostrar va-
lor”, esclarece Marta Pedro. 

Mão-de-obra qualificada
Com duração de 12 meses, o Pro-
grama contribui para uma melhor 
inserção dos jovens na vida ativa, 
proporcionando-lhes uma expe-
riência profissional e formativa em 
contexto real de trabalho. A 1ª Edi-
ção ocorreu em 2010, outra sur-
giu em 2013 e a presente Edição 
(3ª) está sob coordenação da Di-
reção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públi-
cas – INA. “Desde que não seja 
um episódio recorrente ao longo 

Corrida global contagia 
as ruas do Porto

Sangue novo

Andrea Lavareda

Ana  Silva

Um desafio solidário, o convite às boas práticas desportivas 
e um objectivo comum em 34 países: angariar fundos para a 
investigação de cura das lesões da espinal-medula. Atletas, 
artistas e profissionais de referência dão a cara pela causa

Com duração de 12 meses, o programa quer contribuir para 
uma melhor inserção dos jovens na vida ativa, através de uma 
experiência profissional e formativa em contexto real. A adesão 
é crescente num mercado marcado pelo desemprego jovem

Pedro Fernandes, embaixador 
da prova; António Sousa, o  
vencedor português a quebrar o 
seu próprio recorde e o recorde 
nacional; Rosa Mota à frente da 
largada em espírito de festa

“Andava à procura da minha primeira experiência profissional  
e o programa apareceu na altura certa, revela Marta Pedro 

FOTOS: ANDREA LAVAREDA

ANA SILVA

apoiam pessoas afectadas pe-
las doenças da espinal-medula. 
Muitos corredores levavam par-
ticipantes em cadeira de rodas 
que, ao lado de várias figuras 
públicas, apoiaram a causa. 
João Matias, o primeiro modelo 
português em cadeira de rodas 
é embaixador pelo terceiro ano 
consecutivo da prova. O modelo 
tem espina bífida e quer ajudar a 
promover a pesquisa para a cura 
da doença e o outras associadas 
a lesões da espinal-medula, pelo 
que se declarou “orgulhoso por 
poder participar e ajudar a divul-
gar esta iniciativa tão solidária”. 
Ricardo Pinto, designer e atleta de 
desporto adaptado (corridas de 
orientação) também participou 
da prova empurrado por atletas 
da equipa do portal aminhacor-
rida.com.

Para o surfista Tiago Pires, 
embaixador desta prova, “apesar 
da corrida não ser a sua praia, é 
recompensador”, poder apoiar 

da vida profissional nem  sejamos 
uma peça de mobiliário temporá-
rio, estas primeiras experiências 
podem formar futuros profissio-
nais à medida das atuais necessi-
dades, hoje mão-de-obra barata, 
mas qualificada, cheia de ideias e 
é um desperdício não nos apro-
veitarem nem ao nosso potencial”, 
refere ainda.  

Apostar no país
Também a deslocalização para a 
capital tem os seus custos e entre 
a candidatura e a oportunidade 
cresce a espera destes recém-li-
cenciados. 

“O programa é muito demora-
do. Desde que concorremos até 
que somos colocados passaram 
sete meses, um tempo em que o 
currículo se desvaloriza. Eu esta-
va ocupada a fazer uma formação 
durante este processo, caso con-
trário não sei se aguentaria. E não 
é fácil pegar na mala e mudarmo-
-nos para uma cidade que não co-
nhecemos”, adverte.

Uma das valências promovidas 
pelo PEPAC gira em torno da pos-
sibilidade de este estágio profis-
sional permitir ingressar na Fun-
ção Pública num futuro próximo. 
“Temos prioridade em concursos 
públicos nos próximos dois anos. 
Se nenhum de nós ficar, ganhá-

o evento com a sua imagem e 
motivar pessoas a participar, “já 
é uma grande vitória na busca 
da cura para estas doenças”. O 
triatleta olímpico João Silva não 
hesitou quando recebeu o con-
vite para representar “a causa 
e um evento desportivo desta 
dimensão”, assim como o apre-
sentador Pedro Fernandes, que 
também é praticante habitual 
de corrida, esclarecendo ambos 
que “100% do valor das inscri-
ções angariadas é dirigido à in-
vestigação que, num futuro pró-
ximo, se pode traduzir na cura 
das doenças da espinal-medula” 
e quanto mais recursos mais re-
sultados.  “Esta corrida tem um 
espírito diferente, pois sente-se 
a força de solidariedade e nós, 
figuras públicas, devemos mo-
bilizar a sociedade para estas 
causas. Quem sabe, aquelas pes-
soas que não podem correr hoje 
connosco, possam um dia vir a 
correr ao nosso lado”, sublinha 
ainda Pedro Fernandes.

Em Portugal a prova conta com 
o apoio de cerca de duas dezenas 
de entidades públicas e empre-
sas e, além da promoção da cau-
sa e a superação dos records pes-
soais, o prémio para o vencedor 
de cada edição é inovador. Em 
cada cidade, o vencedor escolhe 
o seu próximo destino na prova e 
tem as despesas de viagem pagas 
pela organização do evento. 

Desde do Dubai, passando por 
Guadalajara no México, Milão, 
ou Bratislava, as 34 cidades que 
acolhem a corrida, enchem as 
suas ruas de festa e motivação 
para apoiar os atletas amadores 
e profissionais e todos os apoian-
tes. A próxima edição, em Maio 
de 2017, já tem as inscrições 
abertas (15 euros) na página ofi-
cial do evento em www.wingsfor-
lifeworldrun.com. 

mos um currículo melhorado, le-
vamos experiência, conhecimen-
tos e começamos a trilhar o nos-
so futuro profissional com outra 
bagagem. Infelizmente, não me 
permito criar grandes expetativas. 
A emigração de jovens aumenta 
todos os dias e isso, sim, assusta-
-nos e às nossas famílias, porque, 
afinal, a oportunidade de contri-
buir aqui, agora e no futuro pa-
rece cada vez mais inalcançável”, 
desabafa a jovem.

É uma oportunidade num mer-
cado de trabalho ensombrado pe-
lo desemprego jovem, o que tem 
frustrado expectativas de cresci-
mento das instituições e de desen-
volvimento das equipas em con-
textos de liderança e participação 
mais ativa e adaptada às exigên-
cias modernas. “Mas não é tudo 
perfeito. Ganhamos muito mal. 
Temos um ordenado líquido de 
650 euros e somos técnicos su-
periores. Para quem, como eu se 
muda para uma cidade com um 
nível de vida mais caro, como é 
Lisboa, é difícil viver com 650 eu-
ros a 330 km de casa. Mas com a 
ajuda da família, com esforço, pela 
experiência, consegue-se vencer 
o desafio e comparando com os 
milhares de jovens que emigram, 
somos uns sortudos, é verdade”, 
sublinha Marta.

 Sara Ventura

Sofia Troni

Trilhos  
a céu aberto

Em busca de outra 
juventude

Prostituição no Restelo

Anatomia de um festival

O estereótipo de uma profissional do sexo com 
a chamativa minissaia e grande decote,  rímel 
esborratado e blush a corar as maçãs do rosto não 
se aplica a Paula, de etnia cigana, discreta e uma 
sobrevivente nata

Quem é de Vila Franca de Xira e já passou 
dos 35, recua aos anos 90 e à Xira Jovem de então 
e recorda concertos como os dos Xutos e Pontapés, 
GNR, Madredeus ou Ena Pá 2000. Nesta Primavera, 
a festa foi outra

Todos os dias, quando o relógio 
marca as nove horas da noite, 
Paula já se encontra no local 
habitual. Antes, despede-se da 
filha de oito anos, que crê que a 
mãe vai tomar conta de uma ido-
sa, com um beijo de boa noite e 
afaga-lhe os lençóis. Rumo à Ave-
nida do Restelo, não dá nas vistas 
com os seus saltos altos beges 
compensados, as calças de ganga 
velhas, o casaco preto que escon-
de o possível decote, mas deixa-
-se iluminar, até cerca das duas 
da manhã, pelas luzes da cidade 
e dos carros que passam devagar. 

A prostituição funciona como 
um mercado – não foge à lei da 
oferta e da procura. No trabalho, 
Paula é ‘Júlia’ e trabalha por conta 
própria. E sabe que até este ne-
gócio está em crise, pois muitas 
vezes é meia-noite e ainda só fez 
50 euros. No menu estão disponí-
veis dois serviços: o fellatio e a re-
lação sexual. Quinze e vinte euros 
respetivamente, mas, por vezes, e 
como qualquer negócio, obriga-
-se a fazer descontos. “As miúdas 
mais novas fazem mais barato 
para comprar droga” e Paula 
obriga-se “a ceder a descontos 
para manter a atividade aberta”. 

Os clientes do Restelo são va-
riados e a suas exigências tam-
bém, basta observar a frota au-
tomóvel que se estende desde 
um Renault Clio a um Mercedes 
Benz, e tantos outros. “Anda cá, 
fofinho!”, chama Paula. Quando 
tem sorte, o carro pára e o cliente 
informa-se dos preços. A conver-
sa é curta e, se houver acordo de 
ambas as partes, o encontro dá-se 
“ali, no meio do mato, e pode du-
rar dez minutos”.

A paragem do autocarro é o 
local habitual para a sua exposi-
ção. Para enganar os momentos 
mortos, fuma um cigarro cravado 
e atende as chamadas do mari-
do que lhe pergunta como está 
a correr a noite. “Há movimento 
hoje?”, ouve do outro lado da li-

O rapper Dengaz vai soltando vá-
rios “meu people, estamos jun-
tos!” e “’tás a filmar?” ao colega 
que o persegue em pleno palco, 
de máquina fotográfica em pu-
nho, as mãos no ar cobertas por 
tatuagens de animais. Assim, se 
fecha mais um Festival da Juven-
tude, que de pó não tem nada e 
de juventude já tem pouco, alar-
gando o abismo entre ele e o que 
foi a Xira Jovem. 

Hoje, sobram as calças de gan-
ga a cair para os joelhos, os ca-
puzes que escondem a identida-
de de alguns perante os pais dos 
amigos, ou os amigos dos pais, os 
longos cabelos bailarinos entre 
dedos dengosos em danças de se-
dução, os bonés que tapam pes-
coços e as cabeças rapadas dos 
lados que terminam numa poupa 
farfalhuda no cocuruto de men-
tes ainda frescas. São imagens de 
juventude que enchem o espaço 
em frente ao palco que separa o 
Pavilhão Multiusos da linha do 
comboio e aproximam o festival 
da festa de outrora. 

A sonhada festa a céu aberto, 
repleta de bandas musicais vita-
minadas e pó incrustado nos cor-
pos até ao tutano foi neste Maio 
feita num palcozinho atravessado 
ao fundo de um Pavilhão Multiu-
sos de chão sintéctico que ainda 
não completou a meia dúzia de 
anos. Em frente, algumas cadei-
ras e uma assistência que des-
cai para o stand de jogos elec-
trónicos. É também neste palco 
que actuam os jovens, mostran-
do o que vão aprendendo ao lon-
go do ano, em actividades extra-
-curriculares.

Na memória dos  jovens des-
ta geração ainda vive o concerto 
de “Amor Electro”, com uma Ma-
risa Liz acabadinha de estrear na 

nha. Tem 46 anos e já viveu mui-
tas noites difíceis. A noite é fria e 
perturbada pelo camião do lixo 
e pelos carros que vão passando, 
duas e três vezes, para se decidi-
rem na escolha da sua servidora.

A pele fatigada e as acentuadas 
olheiras revelam as poucas horas 
de sono, mas “é preciso sustentar 
família”, justifica Paula que outro-
ra já foi cozinheira.  Depois obri-
gou-se a vender o corpo magro, 
porque com o seu 5º ano de es-
colaridade não conseguia arran-
jar um emprego que lhe pagasse 
todas as contas. E esse corpo que 
Paula habita e subaluga a tran-
seuntes já reclama a menopausa 
e grita agudas dores renais. Na 
mala azul, estampada com dese-
nhos infantis, traz sempre consigo 
uma reserva considerável daquilo 
que a protege de qualquer doen-
ça sexualmente transmissível.

Paula, viúva por duas vezes, 
tem cinco filhos e é de etnia ciga-
na, tal como o seu atual marido, 
um ex-mecânico reformado por 
invalidez. O casal vive em casa 
da cunhada com a filha mais 
pequena, os outros rebentos já 
ganharam asas e alguns já têm, 
inclusive, filhos. A profissão não 
é aprovada pela comunidade dos 
roma, para quem a sexualidade 
de uma mulher é alvo de grande 
resguardo e até gera casos fatais, 
mas o seu nome e reputação estão 
a salvo pelo respeito que garante 
ter conquistado entre o seu clã. 

Perpendicularmente a esta rua, 
ao fundo, junto à margem direita 
do Tejo impõe-se a emblemática 
Torre de Belém. Um pouco mais 
perto, quase todas as noites um 
carro de patrulha policial não se 
incomoda com o negócio pouco 
convencional que o ordenamen-
to jurídico português não crimi-
naliza. Na sua paragem de au-
tocarro, Paula veste-se de Júlia e 
“despe-se de gente para ninguém 
entrar. Não ama quem quer, mas 
quem a quer amar”, cantam os 
Linda Martini, em mais um carro 
que passa. 

segunda edição do programa da 
RTP1 “The Voice Portugal”, que 
encheu o pavilhão e até deixou 
alguns de fora. E, por mais que 
se tente, a exposição não foge ao 
paralelo com as  Xira Jovem ante-
riores. Sérgio Lima, membro do 
Pelouro da Juventude da Câma-
ra Municipal de VFX,  justifica a 
diferença entre eventos pela ex-
tinção de algumas organizações. 
“Este festival não veio em substi-
tuição do anterior, antes em Mar-
ço, agora  em Maio, hoje com ou-
tras presenças, já que as antigas 
associações de jovens deixaram 
de existir”, assegura. 

 Assim, grande parte do pavi-
lhão está ocupada pelos stands 
das escolas do concelho que pro-
movem a sua oferta pedagógica 
para o 3º ciclo, secundário e cur-
sos profissionais. José Carlos Mo-
rais, professor, cerca de 30 anos na 
Escola Reynaldo dos Santos, e que 
acompanha os alunos no evento, 
duvida que haja jovens que não 
conheçam essa oferta e pergun-
ta-se porque é que a organização 
do festival não opta por apresen-
tar aos jovens algo mais apelativo 
como a oferta  do Exército, da Ma-
rinha ou das Universidades antes 
presentes no certame.

Nesta edição o que talvez so-
breviva, através dos posts dos jo-
vens nas redes sociais, serão as 
imagens de Lazy Generation, que 
ganhou o Riffest 2015 (concurso 
de bandas jovens da área metro-
politana de Lisboa e concelho de 
Arruda dos Vinhos), dos Jam La 
Ville, dj John Goulart ,  RAMP e 
Dengaz que encabeçam o cartaz 
e a entrega da Medalha Munici-
pal de Valor Cultural à realizadora 
Leonor Teles, vencedora de dois 
festivais internacionais de cinema 
(Berlim e Hong Kong) com a cur-
ta-metragem “Balada de um Ba-
tráquio”, na abertura do festival.

SARA VENTURA

Nesta edição do festival, os jovens mostram o que vão aprendendo

SOFIA TRONI
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Carnaval 
rural 
invade 
Lisboa 

Cultura ibérica

A Praça do Rossio parecia ter 
encolhido e era difícil circular 
sem levar um aperto, apesar 
deste Maio de primavera 
adiada. Afinal, tratava-se do 
XI Festival Internacional da 
Máscara Ibérica (FIMI) ou 
seja cerca de três dezenas de 
grupos etno-folclóricos e de 
mostra de produtos regionais, 
participantes ávidos de  
partilhar estórias com um 
público vindo dos quatro cantos 
do mundo.

Em cada tenda um sorriso, 
um convite à prova, aromas 
de fumeiros e grelhados, 
o brilho dos queijos e das 
compotas de frutos silvestres, 
os distintos vinhos e licores, 
variadas conservas de peixes, 
mel com tudo e tudo feito de 
mel. Pelo meio, o talento dos 
artesãos vindos de Portugal e 
Espanha em peças de madeira, 
decorativas e simbólicas, nos 
instrumentos musicais e, no 
centro de tudo, as máscaras e os 
trajes espanta-espíritos. 

“Estas máscaras são usadas 
pelos Caretos de Lazarim, uma 
vila do concelho de Lamego 
com fortes tradições no 
carnaval rural e, por lá, também 
temos o Centro Interpretativo 
da Máscara Ibérica (CIMI), o 
primeiro na Península Ibérica 
ligado ao ritual da máscara 
e inaugurado em Janeiro 
deste ano”, sublinham os 
organizadores do FIMI.

A animação de rua convida 
à festa pela mão dos caretos 
e mascarados que tocam 
e dançam inspirados nas 
tradições pagãs cruzadas com 
cerimónias religiosas ou rituais 
agrícolas. Celebram as práticas 
ligadas aos ritos de passagem, 
a transição para a idade adulta, 
o culto da fertilidade e o 
mito do eterno retorno numa 
descontraída interacção com o 
público. 

É impossível ficar indiferente 
a uns indivíduos enigmáticos 
que se aproximam com 
máscaras rudimentares de nariz 
pontiagudo, fatos coloridos de 
lã dançante verde, amarela e 
vermelha. Também os Caretos 
de Podence marcam mais uma 
vez presença no festival, não 
fossem eles um dos grupos 
mais emblemáticos a nível 
nacional, símbolo da cultura 
nordestina. Nas mãos trazem 
um pau de madeira trabalhado 
e sempre que dão saltos ou 
fazem piruetas vincam o pau 
no chão e elevam-se a mais 
de um metro e meio de altura. 
À cintura os ensurdecedores 
chocalhos agitam-se para atrair 
mulheres solteiras, memória de 
rituais pagãos das suas terras de 
origem que são ali encenados 
como manda a tradição.

Já os Máscaros de Vila Boa 
vêm de Vinhais, perto de 
Bragança, foliões provocadores 
nos seus amistosos encontrões, 
com os chocalhos pendurados 
nos fatos garridos, que se dizem 
“purgadores de malefícios” em 
plena baixa lisboeta, entre os 
ritmos da percussão e sopros 
e de muitas gargalhadas 
estrangeiras.

Os Jarramplas vêm de 
Cáceres e trazem a cabeça 
coberta de fibras de vidro 
pintado e chifres orgulhosos nos 
seus corpos enfeitados de fitas 
esvoaçantes e coloridas. Mesmo 
ao lado, e vindos de uma vila 
próxima, as Carantoñas de San 
Sebastián parecem peluches 
gigantes com focinhos entre a 
bestialidade e o grotesco. 

Do emaranhado domingueiro 
destacam-se os Toros y los 
Guirrios de Velilla de La 
Reina. Vêm de León e os 
ritos imemoriais de caça e 
fertilidade materializam-se 
numa celebração carnavalesca 
em que a presença da vitalidade 
do homem-touro é bem 
chocalhada.

Num ímpeto o ambiente 
acalma e até parece que o 

No meio das caras  
pintadas destaca-se um  
rapaz alto, de cabelos e olhos 
claros, encorpado e de sorriso 
largo. Simão Narkevicius é 
lituano, vive em Portugal  
há 14 anos, e foi escolhido  
pela organização para ser  
o guia do grupo da Sardenha. 
Na noite anterior levou-os a 
conhecer o Bairro Alto e eles 
“deliraram com o rally de 
tascas”. 

Agora, já a meio da tarde 
domingueira,  todos querem 
bailar ao som do Palco Ibérico 
com a contagiante energia 
de Rare Folk (Espanha) e da 
Fanfarra Káustika (Portugal). 
E no Rossio, a festa anima a 
aldeia, intercultural, pagã e 
tudo como uma aposta já ganha 
do turismo cultural em torno 
de um programa de festejo das 
máscaras ibéricas.

De cima para baixo, Caretos de 

Lazarim, Lamego; Mamutzones 

de Samugheo, Sardenha;

galegos Boteiros y Folión  

de Viana do Bolo; banca  

com iguarias ibéricas

De cima para baixo, Caretos 

de Podence, um dos grupos 

nacionais mais emblemáticos  

e símbolo da cultura nordestina; 

Toros y los Guirrios de Velilla  

de La Reina, León; Pauliteiros  

de Palaçoulo de Miranda

Reportagem
Andreia Duarte da Costa
(texto e fotos)

céu escurece ao passo da 
chegada dos Diablos de 
Luzón. Os homens que vêm 
de Guadalajara transfiguram-
se em bestas demoníacas, 
cobrem-se de preto dos pés à 
cabeça que está coroada por 
chifres de touro, carregam 
chocalhos à cintura e levam na 
boca pedaços de batata crua 
simulando dentes disformes. 

Estrondosos bombos de 
percussão começam a zoar e 
anunciam os galegos Boteiros 
y Folión de Viana do Bolo. No 
meio da multidão eufórica, 
os italianos Mamutzones de 
Samugheo revelam os rostos 
cobertos de graxa preta e na 
cabeça seguram um capacete 
coberto de lã de animal e 
chifres. Estão lá para lembrar 
que fora da península ibérica 
também se celebra rituais 
antigos. 
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Doutorada pela Universidade do Algarve,  
o seu trabalho atual explora os efeitos da acidificação 
dos oceanos no desenvolvimento e comportamento  
de peixes da costa portuguesa  

Um mundo  
de questões  
por explorar

Ana Faria Investigadora e premiada pela L’Oreal Portugal 

Nesta Primavera ganhou uma 
Medalha de Honra da L’Oreal 
Portugal para as Mulheres na 
Ciência e 20 mil euros para um 
fundo de investigação. Fora do 
laboratório, Ana Faria foca-se 
muito na família, especialmente 
desde que foi mãe. A par do 
gosto pela música e pelas 
caminhadas ao ar livre, as 
questões sociais também lhe 
marcam a agenda. Nos últimos 
dez anos, sempre que pode, 
reserva o seu apoio voluntário 
aos sem-abrigo, na Legião da 
Boa Vontade. Os seus dias de 
investigadora em eco-etologia 
marinha fazem-se em Lisboa 
no Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (ISPA), com 
mestrandos “empenhados”. Sabe 
que sensibilizar as empresas 
e os atores económicos para a 
conservação dos ecossistemas 
não é tarefa fácil, já que as 
nuances dos ensaios não podem 
reproduzir a preto e branco a 
complexidade do meio natural.
Agrada-lhe a atribuição de 
prémios especificamente a 
mulheres?
Pessoalmente, nunca senti 
nenhuma discriminação. 
Estou numa fase da carreira 
em que ainda não me deparei 
com esses obstáculos mas 
sei que os há, colegas mais 
velhas têm sido prejudicadas 
por acumularem o respetivo 
trabalho com a maternidade 
e a família. Também tenho 
uma menina, e claramente não 
conseguimos dedicar o mesmo 
tempo de trabalho que um 
homem consegue, não consigo 
ter a mesma capacidade de 
produção cientifica que um 
rapaz da minha idade. Não 
justifica tudo, mas dos exemplos 
que tenho a produtividade 
científica foi afetada pelo tempo 
investido na maternidade. E 
quando chegamos a cargos de 
direção também não há volta 
a dar, estão lá os homens. Há 
cada vez mais mulheres com 
mestrado, com doutoramento, 
mas há aqui uma barreira e 
não é falta de capacidade ou 

vontade das mulheres para 
gerirem um grupo. Não são 
dadas oportunidades suficientes 
às mulheres que mostrem que 
é possível ser um bom gestor 
de grupo e ter vida familiar. 
A minha esperança é que as 
pessoas fossem reconhecidas 
pelo seu mérito científico 
independentemente do género. 
Mas reconheço a necessidade de 
ainda haver este tipo de prémios. 
Não podemos ficar parados 
neste mundo da ciência, tem que 
se estar sempre a produzir. E este 
dinheiro permitiu-me planear 
este ciclo de experiências e 
arriscar com uma espécie nova 
com certas características que eu 
precisava para estudar os efeitos 
de aclimatação.
Que outros obstáculos 
encontra, de forma geral, na 
investigação em ciências da 
vida?
O financiamento, 
principalmente na área da 
ecologia e conservação. Há 
muitas áreas da biologia em 
que se consegue fomentar 
parcerias com empresas ou 
patrocinadores porque existe 
um produto final. É muito 
mais difícil justificar a uma 
empresa a necessidade de 
estudar ecologia e conservação 
quando não se tem um produto, 
nem se consegue quantificar 
a intervenção. No nosso caso, 
fazemos muitas ações no Parque 
Marinho da Arrábida e contamos 
com a responsabilidade 
civil e social das empresas. E 
funciona… A Secil, que explora a 
Serra da Arrábida para produzir 
cimento, talvez compense a sua 
intervenção na serra com um 
dinheirinho para a investigação. 
A conservação não é uma 
prioridade? 
Fala-se cada vez mais de 
conservação, mas não, não é 
uma prioridade. Lá na Arrábida, 
as áreas de proteção total foram 
implementadas em 2009 e 
temos assistido a uma guerra 
sem fim entre pescadores 
e biólogos. Os pescadores 
acham que estamos a impedir 
o income (ganha pão) deles. 
Somos vistos pela população, 
pelos pescadores e pela polícia 

marítima como um grupo de 
miúdos que gosta de mergulhar. 
A polícia marítima então tem 
muita pouco sensibilidade para 
a importância da conservação 
e de medidas de gestão. Nestes 
últimos sete anos as alterações 
de comportamento de alguns 
pescadores já se começam a 
sentir uma vez que a área de 
proteção total trouxe benefícios. 
Recuperar uma área marinha, 
protegê-la e conservá-la não 
produz resultados de um ano 
para o outro. Felizmente ali 
na Arrábida parece que as 
comunidades piscícolas estão 
a adaptar-se e os pescadores 
começam a perceber isso. 
Mesmo assim temos imensa 
pesca ilegal, para a qual 
alertamos a polícia marítima 
que tem recursos limitados. O 
trabalho de fiscalização é muito 
pobre e as contraordenações 
podem também ser de tal 
maneira reduzidas que 
continua a compensar infringir 
a lei. Existem boas leis, mas 
não temos quem as ponha 
em prática, esse é o 
problema. 
A sua investigação 
centra-se em 
questões 
comportamentais 
e na ecologia de 
larvas de peixe… 
No começo avaliei 
a distribuição 
temporal e espacial 
de ictioplâncton, no 
estuário do Guadiana, 
após o fecho das portas 
da barragem do Alqueva. 
Estamos a falar de organismos 
que têm menos de um 
centímetro e sobre os quais 
queremos conhecer se têm 
capacidades comportamentais 
ativas. No final dos anos 
90 começaram a ser feitos 
muitos trabalhos nos recifes 
tropicais sobre distribuição de 
estados larvares [de peixes]. 
Os trabalhos de modelação 
que previam a distribuição 
das larvas naquela ilha, ou 
naquele recife, não batiam 
certo com os resultados das 
amostras de campo. Daí surgiu 
a ideia de certas espécies terem 

Em 2013, submeti um 
projeto à Fundação de 
Ciência e Tecnologia (FCT) 
e apostei no estudo das 
alterações climáticas, o 
que me levou a estudar o 
efeito da acidificação dos 
oceanos no comportamento 
e desenvolvimento larvar de 
algumas espécies da nossa 
costa. As emissões de CO2 
aumentaram de tal forma e tão 
rapidamente que a capacidade 
do oceano processar todas 

essas emissões está a 
chegar a um limite. O que 

acontece é que o CO2, 
quando absorvido 

pela água do mar, 
implica diminuição 
do pH (que é uma 
escala que mede 
a concentração de 
iões de hidrogénio). 

A acidificação 
é especialmente 

problemática para 
organismos com 

esqueletos calcários 
como os crustáceos, os 

bivalves e os corais. Um dos 
elementos que fica escasso na 
água do mar é o carbonato de 
cálcio, que é usado por estes 
organismos para fazer o seu 
próprio esqueleto. Até hoje 
grande parte da bibliografia 
focava-se nestes organismos. 
Achava-se que os peixes eram 
particularmente resistentes, 
porque através das brânquias 
os peixes adultos conseguem 
controlar muito bem as trocas 
iónicas com o meio, mas 
durante os estados larvares 
não têm essa capacidade, o 
que faz com que sejam mais 

“A acidificação é um fenómeno 

que resulta da absorção, pelos 

oceanos, do CO2 atmosférico em 

excesso. Não é um fenómeno novo 

no planeta, o problema é a sua 

atual rapidez”, sublinha Ana Faria

“Tenho 
esperança que 
este prémio 
possa abrir 
horizontes”, 
deseja a 
bióloga

vulneráveis a alterações do 
meio. 
Em que se expressa essa 
vulnerabilidade?
Alguns trabalhos em 
ambientes tropicais sugeriam 
que o comportamento e 
o desenvolvimento eram 
bastante afetados, e mesmo 
o comportamento revertido 
em condições de ambiente 
acidificado. Mas isto nas 
espécies tropicais, a novidade 
deste projeto foi centrar-se 
nas espécies temperadas 
que pareceram confirmar 
igual resultado. Nos testes de 
reconhecimento de odor do 
predador, por exemplo, as 
larvas de peixe-rei em ambiente 
acidificado passavam 80% do 
tempo em água com o cheiro 
de um predador, ou seja, 
são atraídas por estímulos 
que comprometem a sua 
sobrevivência. Não é muito 
simples de explicar, mas 
basicamente as alterações 
de comportamento têm a 
ver com uma alteração num 
neurotransmissor que é afetado 
por este excesso de iões de 
hidrogénio. E é o sucesso desses 
estados larvares que vai ditar 
o sucesso do recrutamento 
dessa espécie, é importante 
perceber o que vai afetar a 
sobrevivência destes milhares 
de larvas e afetar a população 
futura [adulta]. As alterações 

climáticas são uma coisa que na 
cabeça das pessoas já ecoa, mas 
especialmente relacionadas 
com o aumento da temperatura 
e o degelo. A acidificação não. 
Tenho alguma esperança que o 
mediatismo todo deste prémio 
tenha pelo menos aberto alguns 
horizontes.
A investigação futura do 
seu grupo passará por que 
questões?
À medida que ampliamos o 
leque de espécies estudadas 
vamos percebendo que umas 
são mais vulneráveis que 
outras. Se umas em condições 
de acidificação parecem não 
ter qualquer perturbação 
de desenvolvimento, 
de mortalidade e de 
comportamento tem que haver 
mecanismos que expliquem 
esta resistência. Uma hipótese 
é que as espécies que vivem 
em meios bentónicos [junto 
ao fundo do mar] que sofrem 
oscilações diárias de pH, já 
estão mais adaptadas às futuras 
consequências da acidificação 
do que espécies que vivem num 
ambiente mais estável como as 
espécies pelágicas [da coluna de 
água] que não estão habituadas 
a essas oscilações. Mas como 
há sempre uma exceção à 
regra, percebe-se que mesmo 
algumas espécies pelágicas são 
mais resistentes. Então temos 
que começar a explorar as 
respostas do metabolismo das 
espécies e a sua capacidade 
de se adaptar ao longo 
de gerações às futuras 
alterações. E com novos 
dados, surgirão outras 
questões.

“Viver com aquilo  
que a natureza dá"

Magda Roma Nutricionista e defensora de uma ética na nutrição 

Da desregulada indústria da carne e derivados à devastação ambiental são 
inúmeras as razões para uma crescente opção de uma alimentação de origem 
vegetal. A nutricionista Magda Roma, desmitifica a dieta vegan

O discurso vegan defende uma 
alimentação com ética…
Será  a mais ética porque além 
de ser a mais saudável para o 
corpo humano é também para 
o planeta. O maior poluente do 
planeta é a produção animal 
para consumo, quer dos lácteos, 
ovos e carnes. E  a utilização 
de químicos cada vez mais 
agressivos para controlar pragas 
está a eliminar os insetos e, sem 
estes, o ecossistema do planeta 
estará desequilibrado, o que 
pode comprometer até a nossa 
existência. Afinal, tudo o que 
a natureza nos dá é suficiente 
para a nossa saúde e a ciência 
já provou que o consumo de 
produtos de origem animal está 
associado a muitas patologias, 
algumas mortais.  
A opção de uma alimentação 
vegan é viável para todos?
Com certeza, se assim não 
fosse eu não praticaria essa 
alimentação. Não há nada 
que nos falte na natureza. Se 
olharmos para a nossa evolução, 
verificamos que durante 
milhões de anos a alimentação 
era limitada a rebentos, 
vegetais, legumes e fruta. Com a 
descoberta do fogo, os humanos 
passaram a confecionar os 
alimentos e foi também por 
isso que domesticámos animais 
para nosso consumo. Estima-
se que a vitamina B12 seja a 
única vitamina que não é 
fornecida pelo reino vegetal 
de forma útil para o 
nosso organismo, mas 
podemos compensar 
através de suplementos 
alimentares e, assim, 
não há necessidade de 
consumir animais.
Que benefícios podem ser 
encontrados neste tipo de 
regime?

O equilíbrio do meio interno 
do nosso organismo, já que, em 
regra, os alimentos de 
origem vegetal não provocam 
inflamação e são ricos em 
vitaminas, minerais, fibras, 
bem como hidratos de carbono 
(normalmente macronutrientes 
complexos), proteínas e 
gorduras insaturadas e benéficas 
para o organismo. 
E a tal dúvida sobre onde é que 
se vai buscar as proteínas?
Mais um mito criado que 
só a carne e os lácteos têm 
proteína, quando no reino 
vegetal, e nalguns alimentos 
em específico, há  maior 
quantidades de proteína. A 
carne tem proteínas, mas 
quando a confecionamos, parte 
das proteínas são desnaturadas, 
ou seja, são destruídas. Logo, 
a quantidade de proteínas 

Entrevista
Sara Ventura

que existe na carne crua é 
bastante diferente da que existe 
na cozinhada. Aliada a isso, 
a produção de mucosidades 
associada ao consumo de 
produtos de origem animal, 
provoca perturbações de 
absorção de nutrientes, entre 
elas as próprias proteínas. 
Na gastronomia portuguesa 
nunca faltam o bacalhau, as 
carnes e os ovos. Sem este 
tipo de alimentos, a culinária 
vegan oferece também sabor?
Eis outra crença. Ser vegan 
não significa ausência de 
sabor, muito pelo contrário, os 
sabores explodem com a ajuda 
das especiarias e das ervas 
aromáticas que promovem um 
sabor diferente a cada dia. Já 
comeu bacalhau ou carne sem 
tempero, gordura e adequada 
confeção?  Tudo isso pode ser 
feito de igual forma na cozinha 
vegan. É um tipo de culinária 
muito mais expressivo e criativo 
e, ao contrário do que se pensa, 
com sabores mais autênticos e 
estimulantes do paladar.
Os jantares fora, as festas de 
aniversário ou  de Natal são 
sempre uma preocupação 
para quem é vegan. Como 
se combate a “barreira” 
alimentar nestas ocasiões?
Em casa de particulares, 
podemos sempre levar a própria 
comida ou sugerir pratos vegans 
a que todos aderem. Em espaços 
públicos, a escolha de uma 
massa com legumes ou saladas 
e sopas… às quais se pode 
acrescentar uma outra proteína 
na hora, por exemplo, sementes 
de cânhamo (descascadas são 
fantásticas, saborosas e podem 
ser o SOS). Num evento social 
pode optar por uma salada ou 
legumes só para acompanhar 
os restantes e antes do mesmo 
ter assegurado a sua refeição 
equilibrada.
A opção vegan é mais 
dispendiosa do que uma 

alimentação tradicional?
Não o é, embora seja essa 
a crença da maioria das 
pessoas omnívoras. Na 
realidade, a fatura das 
primeiras compras dos 
novos cereais e leguminosas 
pode ser dispendiosa, mas 
sei que tenho poupado 
muito dinheiro desde 
que a minha alimentação 
é totalmente de origem 

vegetal, pois há uma 
planificação prévia.  Só 
compro o que faz falta e não 
deixo estragar nada. 

Entrevista
Tiago Parente

capacidades natatórias, o que 
se confirmou, já que ficou claro 
que nadavam a velocidades 
superiores às das correntes. Nas 
espécies temperadas não havia 
nada feito, pelo que o meu 
doutoramento se centrou nas 
capacidadescomportamentais 
nas larvas de peixes de 
ambientes temperados como o 
de Portugal. 
E onde entra a questão da 
acidificação dos oceanos?

FOTOS: TIAGO PARENTE

 “A desmatação 
necessária 
à plantação 
de cereais ou 
leguminosas 
para consumo 
animal está 
a matar o 
planeta”, alerta 
Magda Roma
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O poeta de Portugal clamava que o “amor é um fogo que arde sem se ver”,  
mas a paixão que Sérgio Silva nutre pelas artes organistas não passa despercebida  
a quem assiste à missa na Basílica da capital

O organista da Estrela 
Música erudita ilumina as principais igrejas de Lisboa e enche Mafra

Meio-dia de um soalheiro do-
mingo dedicado ao futebol. 
Também aqui nos benzemos 
para entrar em campo, já que 
estamos na Basílica da Estrela, 
ex-libris monumental do turis-
mo de Lisboa. No interior de-
corre a cerimónia eucarística 
como em muitas outras igrejas 
do país. Sérgio Silva, 34 anos, 
organista titular desde 2005, 
gere um som que ecoa pela 
nave, em forma de cruz latina, e 
se propaga até ao pórtico da en-
trada, sublinhando a presença 
dos 20 elementos do coro. 

Mas  o percurso que o condu-
ziu até aquele local sagrado foi 
talvez um dos mais pagãos. “A 
música nos bailes lá na terra dos 
meus pais sempre me fascinou e 
aos 10 anos insisti para aprender 
música. Eles ofereceram-me um 
teclado e comecei numa escola 
particular com métodos muito 
básicos. Quatro anos depois  fui 
estudar piano para o Conserva-
tório de Sintra”, conta.

O que parecia um capricho 
de menino foi o início de uma 
caminhada no mundo da mú-
sica, mas a epifania do órgão 
como instrumento de eleição já 
se havia manifestado. “Nas fé-
rias que antecederam a minha 
entrada no Conservatório, fui a 
Paris com os meus pais e guar-
dei muito nítido na memória 
o som dos órgãos nas igrejas. 
Soube logo o que queria e segui 
os estudos no Conservatório de 
Sintra, donde saí aos 17 com o 5º 
grau de piano. Depois fui para o 
Instituto Gregoriano de Lisboa, 
em 1998, estudar órgão, onde fiz 
toda a carreira [académica], até 
ao 8º grau.” 

Organistas titulares
De aluno passa a professor de 
órgão na Escola de Música Sacra 
e no Instituto Gregoriano de Lis-
boa. Como concertista, percorre 
vários festivais em Portugal, Es-
panha, França, Inglaterra, Ale-
manha e Macau. Paralelamente 
ingressa no coro da Gulbenkian, 
desta feita como cantor. “Não 
conheço nenhum organista que 
esteja desempregado, afinal não 
somos tantos como os pianis-
tas. Estou a lembrar-me de São 
Vicente de Fora com o organis-
ta João Vaz, na Sé de Lisboa o 
professor António Duarte, nos 
Jerónimos o professor António 
Esteireiro e eu aqui na Basíli-
ca da Estrela e em São Nicolau, 
todos organistas titulares para a 
liturgia.”

Filipe Pimenta

Ana Cristina Silva regressa com “A noite não é eterna”

Ana Cristina Silva ainda se lem-
bra de, com seis anos, vir sozi-
nha da sua casa, perto do antigo 
hospital de Vila Franca de Xira, 
até à velha Biblioteca no Largo 
da Câmara, com a mãe à janela a 
guardá-la até quase à porta. Nes-
ta Primavera  de chuva torrencial,  
em que o Tejo transbordou qua-
se até à linha do comboio, pas-
sou pela primeira vez na ponte 
aérea até à Fábrica das Palavras 
– a actual Biblioteca Municipal – 
lugar de investigação que os seus 
livros exigem e onde, na véspe-
ra, apresentou o seu décimo pri-
meiro livro “A noite não é eterna” 
aos seus conterrâneos.

Desde 2002, para ilustrar as 
histórias com factos históricos, 
o estudo e a pesquisa são essen-
ciais, mas a autora fá-los de uma 
“forma económica por ter algu-
ma experiência em investigação” 
que lhe permite reunir a infor-
mação relevante. Pelo contrário, 
“Cartas Vermelhas” (de 2011, seu 
preferido e seleccionado como 
Livro do Ano pelo jornal Expres-
so e finalista do Prémio Literário 
Fernando Namora)  tem como 
protagonista Carol, inspirada na 
vida de Carolina Loff da Fonseca, 
membro do Partido Comunista 
que se apaixona por um inspec-
tor da PIDE (polícia política do 
Estado Novo), o que exigiu tanto 
em investigação que a autora foi 
forçada a romancear para equi-
librar a parte documental no li-
vro que se seguiu a este. 

“Às vezes o livro foge” 
Situações como apaixonar-se por 
alguém com convicções políticas 
opostas ou perder um filho, ma-
tar o melhor amigo, estar no exí-
lio, sofrer de violência domésti-
ca, estão presentes nos livros de 
Ana Cristina Silva que orquestra 
estas tramas e personagens, por-
que aposta na intemporalidade 
e na repetição de certas circuns-
tâncias da vida. 

Para as retratar monta a estru-
tura da história de acordo com 
um objectivo pré-definido, mas 
deixa o enredo seguir o seu pró-
prio caminho.  “Senão isto não 
teria graça nenhuma, também te-
nho que ir descobrindo o livro à 
medida que o vou escrevendo”, 
esclarece. E “às vezes o livro fo-
ge”, como aconteceu com “Car-
tas Vermelhas” que acabou por 
se centrar mais na “relação ima-
ginária [da personagem princi-
pal] com a perda da filha do que 
na relação com o [inspector da] 
PIDE”.

A voz de cada livro

Sofia Troni

Vai buscar o perfil dos protagonistas à formação em psicoterapia, 
o ambiente à História e o enredo nasce também na dimensão política do vivido 
narrado. Agora gerou Nádia, uma mãe romena que vive a perda do filho, 
num registo intenso que marca este recente livro 

A voz de “A noite não é 

eterna” é a da dor de 

Nádia, uma mãe sofrida, 

e para a autora até talvez 

seja “um livro violento 

para as mães”

“A minha missão é tornar a cerimónia o mais bela possível”, refere Sérgio Silva

Idalette Cardoso

Família de 
escritores

Escola online 

Fundador da Escola de Escrita 
Criativa Online (EC.ON), o pro-
fessor Luís Carmelo defende a 
flexibilidade de um projecto à 
medida da motivação dos seus 
formandos. Membro da Associa-
ção Portuguesa de Escritores e 
da Associação Internacional de 
Semiótica, em 2004 respondeu 
ao desafio do Instituto Camões e 
da Universidade Aberta, para os 
quais coordenou cursos online de 
escrita criativa, mas também de 
jornalismo e poesia, como respos-
ta às necessidades do universo de 
leitores e diplomatas e de alunos 
inscritos nas plataformas. 

Três anos depois, a par da sua 
carreira académica, apostou num 
projecto próprio de escrita criativa 
e hoje trabalha com duas dezenas 
de escritores, na dimensão onli-
ne e nos cursos presenciais, bem 
como na produção dos eventos da 
própria escola.

“A essência da empresa conti-
nua a ser online em todo mundo, 
o e-learning, trabalhando com 
muitas pessoas, muitos escritores. 
O presencial é um modo muito 
específico para nos encontrar-
mos com a família EC.ON, com 
os avançados e com os alunos de 
oficina, um ritual que faz a con-
tradança com os processos desen-
volvidos fora do nosso território”, 
esclarece. 

A metodologia é personalizada, 
os alunos inscrevem-se pessoal-
mente e não em grupo, as tarefas 
são sujeitas a cronogramas de 
trabalho, flexíveis em função da 
disponibilidade da carreira pro-
fissional dos formandos, sempre 
em avaliação contínua. A identi-
dade da escola passa por “uma 
família de escritores”, ou seja, os 
professores são todos escritores, 
“em criação, nem sempre com um 
discurso formal, mas com grande 
latitude interpretativa”.

Luís Carmelo, também ele es-
critor, tem abraçado a vida “em 
rotações muito grandes, na pica 
do inesperado e na essencial rela-
ção com o outro”. Talvez por isso, 
projecte a sua escola e a sua vida 
nos próximos dez anos como um 
mergulho refrescante no que o fu-
turo lhe pode oferecer. “Uma coisa 
é certa: estarei a escrever livros e 
também ligado ao ensino na mi-
nha escola ou de outro modo. 
Mesmo que eu tivesse dinheiro 
para viver só da escrita, não seria 
capaz de viver fechado nela, de 
estar em casa só a escrever sem o 
apelo da interacção humana.”

DR

marcantes em Paris, nas missas 
de Notre Dame,  pelo que a mú-
sica consegue proporcionar e 
elevar a alma da pessoa”. E não 
seja por esta ser a estrela de Lis-
boa, também a assembleia está 
recheada com ilustres da socie-
dade portuguesa, embora para 
Sérgio o foco esteja no teclado 
tal como as suas referências 
de lazer. “Gosto de ouvir jazz e 
blues. Música descontraída que 
me desintoxica da saturação do 
rigor do desempenho. Nós, os 
músicos eruditos, esquecemo-
-nos de gozar o momento, tal é a 
concentração para um domínio 
técnico exigente.  Já os músicos 
de jazz improvisam imenso e 
partilham, comunicam real-
mente como se fossem um gru-
po de câmara de música erudita, 
mas com uma liberdade maior”, 
esclarece.

Inesquecível massa  
de som
Afinal, a motivação de Sérgio é 
fazer brilhar o órgão da Basíli-
ca. Também ele peça histórica, 
obra do organeiro da Casa Real, 
António Xavier Machado e Cer-
veira, mostra a solenidade dos 
seus dois séculos de existência. 
Foi pelas mãos deste mestre 
organeiro, um dos mais impor-
tantes de Portugal no período 
Barroco, que também a Basílica 
de Mafra viu os seus seis apare-
lhos ganharem vida. Mafra que 

é hoje a referência organeira em 
Portugal, desde que em 2010 
os seis instrumentos voltaram 
ao ativo após restauro. “Mafra 
é um caso bizarro de sucesso, 
onde há a maior adesão do pú-
blico português, talvez pelos 
seus seis órgãos, um cartão-de-
-visita para todos os que querem 
ouvir aquela massa de som.”  
Também estes instrumentos 
alimentam o ego de Sérgio, um 
dos organistas eleitos para o seu 
exercício. “Em Maio de 2010, nos 
dois concertos de inauguração, 
com lotação controlada, ainda 
que a publicidade tenha sido 
contida, houve tamanha mani-
festação durante os discursos 
iniciais que a ministra de então, 
Gabriela Canavilhas, solicitou 
que se abrissem as portas. Nesse 
concerto estavam cerca de 1800 
pessoas dentro da Basílica. E de 
dois passaram a quatro, com a 
casa completamente lotada, a 
sermos recebidos calorosamen-
te. É uma realização!”, relembra 
Sérgio. 

Esta viagem de memória até 
Mafra é interrompida com o 
icónico “Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe” no altar da ba-
sílica da capital. É esta a deixa 
para que o órgão da Estrela ruja 
uma vez mais, qual leão imorta-
lizado nas memórias do cinema 
português. Afinal hoje é do-
mingo e dia de futebol. O fado 
cumpre-se.

VI ciclo de concertos  
a seis órgãos em Mafra
A Basílica do Palácio Nacional 
de Mafra promove mais um 
recital no próximo 5 de Junho, 
pelas 16 horas, no âmbito 
VI ciclo de concertos a seis 
órgãos. O programa inclui obras 
de Marc-Antoine Charpentier, 
Léon Boëllmann, William Boyce, 
além de Remo Giazotto, Louis 
LeFébure-Wely, Luigi Boccherini, 
Dieterich Buxtehude, Georg 
Friedrich Haendel e ainda 
António Leal Moreira.

As obras destes autores 
ganharão vida na mestria 
de João Vaz, no órgão do 
Evangelho, Sérgio Silva, órgão 
da Epístola, e David Paccetti 
Correia, órgão de São Pedro 
d’Alcântara. Também Margarida 

Oliveira, órgão do Sacramento, 
Diogo Rato Pombo, órgão da 
Conceição e Daniela Moreira, 
órgão de Santa Bárbara, 
asseguram este recital a 12 
mãos. A entrada tem o custo de 
3 euros. 

Construídos entre 1806 e 
1807 a mando de D. João VI os 
aparelhos são compostos, no 
seu conjunto por 11 444 tubos, 
tendo sido alvo de restauro 
pelo mestre organeiro Dinarte 
Machado durante mais de 
uma década, até 2010. Os seis 
órgãos de Mafra são de uma 
singularidade única no mundo, 
existindo reportório exclusivo 
para que possam ser tocados 
simultaneamente. FP

FOTOS: SÉRGIO SILVA
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E ali voltamos à Estrela, entre 
o cheiro de incenso e o fumo 
que sobe do turibulo nas mãos 
do celebrante. Os sons que 
saem dos tubos parecem gerar a 
catarse dos presentes, que assu-
mem a solenidade do momento. 
“A minha missão é tornar a ce-
rimónia o mais bela possível e 
marcante para os presentes. Se 
está o mais pobre ou o mais rico 
é-me indiferente, porque o que 
me fascina na Igreja é a qualida-
de da música. Tive experiências 

Luís Carmelo fundador da EC.ON

Não relê os seus livros depois 
de publicados, por isso é-lhe es-
tranho estar a reescrever “A Mu-
lher Transparente”, sobre mulhe-
res vítimas de violência domés-
tica, e cujo valor dos direitos de 
autor reverterá para a Associa-

ção Portuguesa de Apoio à Víti-
ma (APAV). Esta actualização do 
livro tem permitido o confronto 
da autora com a sua escrita an-
terior, já que apesar de “procu-
rar manter sempre o espírito da 
história” e não sendo  “um livro 
novo”, esta edição “não tem uma 
frase igual”.

Aceitou reeditar o livro em par-
ceria com a APAV, porque sabe 
que ele descreve bem o proces-
so por que passam as mulheres 
vítimas de violência doméstica, 
por vezes ignorado mesmo pe-
los vizinhos. 

Conhecer o outro
A frase “parece que você me 
conhece!”, dita por uma senho-
ra que foi espancada durante 14 
anos e que lera “A Mulher Trans-
parente” na altura da primeira 
edição, também contribuiu para 
Ana Cristina Silva aceitar a pro-
posta de reedição do livro, pois 
essas palavras nunca lhe saíram 
da cabeça.

A formação enquanto leitora 
veio dos tempos em que ia três 
a quatro vezes à biblioteca e  
em que, ainda pequenina, gos-
tava de pegar num autor e ler tu-
do, “porque se percebe o percur-
so, a evolução e os fantasmas do 
autor”.

Ana Cristina Silva, ao fim de 11 
livros e de 14 anos a publicá-los, 
ainda duvida da sua capacidade 
de escrita, porque vive na cons-
tante procura da voz de cada li-
vro. “Das duas uma: ou escreve-
mos sempre a mesma história, 
ou temos de achar o tom certo 
para cada livro, a voz de cada li-
vro, que não pode ser igual”, su-
blinha a psicoterapeuta escritora. 



Gazeta do Cenjor Gazeta do Cenjor
26 de Abril a 23 de Maio de 2016 26 de Abril a 23 de Maio de 2016 Cultura|1514|Cultura

Regresso do dj Vibe ao clube lisboeta

Sonhos elétricos na Calçada do Desterro 

Nada indica a idade de Tó 
Pereira, mais conhecido por 
dj Vibe. A promessa da sua 
presença pode marcar a noite 
no Lux.  E chegar ao clube de 
Manuel Reis às duas da manhã 
de uma sexta-feira chuvosa, 
e a pista já se encontrar ao 
rubro, é bom presságio. A noite 
dançante nacional começa, por 
norma, nunca antes das quatro 
da manhã. 

Cenário que muda quando se 
sabe que dj Vibe vai estar nos 
comandos do piso inferior do 
Lux. Após 33 anos de carreira, 
Tó Pereira tem poucas ilusões. 
“Hoje o dj não é relevante. 
Se houver uma marca forte 
por trás, é ela que chama as 
pessoas.” Em frente da sua 
cabine, o chão pegajoso de 
álcool da pista do Lux, já acusa 
a histeria de muitos e talvez 
contradiga esta visão mais 
crua. Afinal, ainda é ele que as 
chama.

Tó Pereira tem esta 
caracterísitica de imensa 
humildade. De sorriso 
alcançável do dance hall,  
e de pés bem assentes na  
terra, a sua postura não vai 
nada ao encontro dos dj’s 
endeusados da actualidade. E 
nenhum deles pôs o mundo 
inteiro a levantar-se, a esquecer 
o passado e a dançar noites 
a fio com “So Get Up”, tema 
que em finais de 96 chegou 
aos top’s mundiais da cena 
electrónica. 

O dj relembra que o hit, 
construído a par com o dj Rui 
da Silva, nasceu após uma 

Noites cheias de Lux

Manipulações 
afoitas

Aos 48 anos, sabe que hoje é preciso trabalhar o triplo,  
ainda que haja “muita gente a pôr música, mas poucos dj’s”.  
Em fase de renovação admite que o Lux, onde já foi residente,  
“é sempre um bom spot para revitalizar”

A frase escrita numa das casas de banho da 
associação DARC bem podia ser o emblema da casa: 
This will be odd, but odd is cool [Isto vai ser bizarro, 
mas bizarro é fixe]  

“Hoje o dj não é relevante. 

Se houver uma marca forte 

por trás, é ela que chama as 

pessoas”, admite o artista

ida a Nova Iorque onde diz 
ter “absorvido uma energia 
tal que a cena fluiu logo”. 
Recorda também que “Get 
Up” – os americanos é que 
introduziram o “So” à lírica – foi 
uma sucessão de contratempos, 
“uma falha de sincronismo 
numa parte importante da 
música”.  Mas, remata, “sempre 
conscientes do objectivo”, o 
resultado ficou à vista, ritmando 
os mais badalados clubes 
nocturnos do globo.

São três da manhã e Vibe 
divide a cabine com Rui Vargas 
- dj residente do Lux - que lhe 
passa os pratos para a mão. 
“Tenho à vontade para tocar 

toda a noite, mas na véspera 
deste meu regresso o Rui 
[Vargas] disse-me que ia abrir 
hoje.” O desabafo está longe de 
ser uma marca territorial, mais 
típica dos novos dj’s. Na prática, 
isto implica uma mudança de 
set. “Saber, na véspera, que 
começo a tocar às três e não 
à meia-noite, muda tudo.” E 
justifica: “Uma coisa é pôr o 
primeiro disco e não estar lá 
ninguém, outra é ter logo 500 
pessoas à frente.” Confere: às 
três da manhã a pista de baixo 
já se tinha convertido em lata 

de sardinhas, repleta de jovens 
suados e animados nas suas 
putativas adições. 

Tó Pereira sabe que o  
público já não é o mesmo  
de há dez anos. E ri-se.  
“Hoje  tenho os meus amigos  
a pedirem-me para pôr os 
nomes dos filhos nas guests. 
Está ali o meu”, revela enquanto 
aponta para um moreno giro 
de vinte e tal anos que dança, 
orgulhoso, ao som do pai.  
“O Rúben está a estudar 
música”, confessa vaidoso.  
Filho de peixe sabe nadar, já 
que o dj também é filho de 
dono de uma loja de discos. 
“Aos 15 anos passava os dias lá 
na loja a ouvir música.”

Apesar de estar em estúdio, 
há mais de um ano, sempre 
a produzir, hoje não traz 
nenhuma novidade. “Tenho 
um tema que está praticamente 
concluído, mas só o passaria 
se fosse tocar a noite toda.” 
Durante as cinco horas de 
actuação no clube com vista 
para o rio, desenha melodias 
mais cool e menos fortes. 
“Sempre tive a preocupação 
de fazer com que as pessoas 
se passem, de lhes injectar 
emoção.”De olhos postos na 
pista, a sua missão revela-se 
cumprida.

Já perto das oito da manhã, 
o dancefloor continua 
impenetrável, a provar que  a 
noite corre bem. Ao que tudo 
indica, o homem que diz 
“não alimentar o tamagotchi”, 
assumindo-se um outsider 
das redes sociais, ainda põe 
centenas de esqueletos a mexer. 
Lá fora, o sol chama-o agora 
para outras andanças.

“Sempre tive  
a preocupação 
de fazer com 
que as pessoas 
se passem, de 
lhes injectar 
emoção"

Reportagem
Pureza Fleming

Sentido de missão
Pedro Carneiro percussionista

Solista de prestígio internacional, fundador de 
orquestras inovadoras, empenhado em projectos 
sociais defende que a prática musical pode ajudar a 
construir um mundo melhor

Desce-se a escada em espiral 
que dá para a cave e troca-se 
os Cabaret Voltaire por linhas 
de acid techno que começam 
a ganhar forma.  No centro da 
sala, 12 pessoas circundam uma 
mesa. Ao centro, Jari Marjamäki 
é o único dos músicos de pé e 
a dançar, robusto, os olhos e a 
pele tão claros que revelam a sua 
origem escandinava. Chegou a 
Portugal no início dos anos 90 
e descobriu os sintetizadores 
e os samplers pelos Duran 
Duran, os Human League e o 
Hip Hop. Vinte anos depois 
continua de volta das máquinas, 
experimentando e improvisando. 
Aqui na Desterrense Associação 
Recreativa e Cultural (DARC ou 
Desterro para os amigos), onde é 
vice-presidente da direção, tem 
liberdade para isso e muito mais. 

 “Há pessoas que querem fazer 
experiências e nós oferecemos 
espaço, estrutura”, esclarece 
Jari. Como há quem sonha 
com uma noite dedicada às 
jams de sintetizadores, surgiu a 
Desterronics, “um bom exemplo 
dessa prática livre de música 
improvisada que num bar é 
impensável durante seis horas”, 
acrescenta.

”Apenas o tempo é 
predeterminado, ditado por uma 
caixa dura de videocassete com 
um circuito elétrico e cablagem 
expostos que funciona como 
metrónomo” e que foi construída 
por um dos associados. 

Tecnologia e artes
Francisco Medeiros conta que 
um dos projetos recentes da 
DARC é a noite Patching Circle, 
um “encontro de interessados 
em tecnologia virada para as 
artes, muito aberto, muito livre, 
uma vez por mês para apresentar 
ideias”. Projectos como a 
transformação de uma fotografia 
numa música associando píxeis 
a notas diferentes ou a aposta em 
sensores de transpiração, ligados 

Reportagem
Tiago Parente

a jogos como o Pong, úteis, por 
exemplo, no desenvolvimento 
de estudos de neurofisiologia. E 
também apostas como a criação 
de um “barulhómetro” que mede 
o volume de palmas e pode 
produzir uma avaliação para um 
concurso de poesia que Mick 
Mengucci, um dos membros, 
também coordena nas artes. 

Agora é Mostafa Anwar, 
artista bengladês que acende o 
primeiro aniversário da DARC, 
destacando-se como um dos 
pontos altos do ano, e que durante 
os outros dias garante as aulas de 
canto árabe. Todas as sessões, tal 
como concertos, são gravadas e 
arquivadas. “São peças únicas, 
e têm capas feitas por artistas 
convidados”. E qualquer associado 
pode expôr ou vender material 
próprio, seja um disco ou um livro. 

Os custos da diferença
Não são raras as vezes em que a 
polícia irrompe pela associação. 
A pressão policial é o “único 
ponto negativo” neste primeiro 
ano de vida na Calçada do 
Desterro, lamenta Jari. “Em 
Lisboa os estabelecimentos têm 
de fechar à meia-noite, mas 
isto não é aberto ao público, é 
para associados, essa lei não é 
aplicável para nós”, garante. No 
entanto, o que o perturba mais 
são as “intimidações e ameaças” 
que a propósito do ruído, levam à 
evacuação de um espaço de que 
os sócios são proprietários. 

Sabe também que estas 
constantes ações “afetam a 
imagem” de uma associação que 
dispõe de atividades para todas 
as idades como aulas de música 
e cinema documental. As aulas 
de música são dadas de modo 
particular, desde teoria musical 
à prática de instrumentos como 
piano,  trompete ou até tambura 
[instrumento de cordas indiano] 
ou ainda canto árabe.  Para o futuro 
planeiam ter mais residências 
artísticas e mostras de filmes, 
sempre com atenção ao “valor 
artístico e cultural, a popularidade 
nunca é o primeiro critério”.

Jorge Trabulo Marques jornalista e aventureiro

Feiticeiro branco
Aos 71 anos, continua a ser um ídolo para os sãotomenses que 
respeitam a sua curiosidade desassossegada que soube agitar 
as águas das ilhas nos idos anos 60

Hoje em Lisboa, amanhã 
no Luxemburgo, depois na 
Roménia com a Jovem Orquestra 
Portuguesa (JOP) ou em 
projectos sociais da Orquestra 
de Câmara Portuguesa (OCP),  
Pedro Carneiro tem metas a 
longo prazo desde que regressou 
a casa e abraçou o ensino. Filho 
de músico, começou no piano, 
depois somou o violoncelo e o 
trompete, até chegar à percussão 
onde encontrou “um mundo em 
interminável expansão”. 
A OCP já ganhou um filho mais 
jovem (JOP) e pelo meio tem 
apostas sociais associadas ao 
vosso espírito de missão… 
Em 2017, a OCP completa dez 
anos de fundação com provas 
dadas e um balanço humano 
muito positivo e só espero 
um crescimento sustentado, 
porque tem sido uma tarefa 
hercúlea. A JOP representa 
Portugal na Federação Europeia 
das Orquestras Sinfónicas 
Juvenis, para o que foi criada, 
e já soma internacionalizações 
desde 2014, na Alemanha, em 
Berlim e, agora, irá à Roménia, 
sendo a única orquestra do seu 
patamar na UE sem qualquer 
apoio estatal. Depois da nossa 
entrada na UE e o aumento 
das escolas de música em 
todo o país, houve um boom 
extraordinário que devemos 
potenciar. E o nosso Notas 
de Contacto garante músicos 
semanalmente na CERCIOeiras, 
onde investimos a longo prazo 
para tocar com pessoas que 
sofrem de deficiência cognitiva e 
que até já tocaram connosco na 
OCP. As Sementes OCP levam-
nos em conjunto com as irmãs 
dominicanas ao centro social 
do Bairro 6 de Maio. Queremos 
ensinar música e oferecer a estas 
crianças um outro universo de 
conhecimentos e também de 
disciplina e uma educação cívica 
através da música.
A sua marca pedagógica 
desenvolve-se também numa 
classe de percussão na Escola 

Superior de Música de Lisboa 
(ESLM)…
A classe já existia antes de mim, 
sou apenas um dos professores 
e é com prazer que continuo 
o trabalho já feito por outros 
colegas. A classe continua 
a crescer e neste momento 
temos alunos que vão fazer 
mestrados em Lyon, em escolas 
extremamente concorridas e é 
um motivo de orgulho enviar 
alunos nossos e vislumbrar casos 
concretos de sucesso. E o ideal é 
que os alunos me esqueçam por 
completo, sigam o seu caminho, 
mas quero que sejam guiados 
da melhor forma para o seu 
percurso profissional.
Dirige a OCP, colabora com 
a Companhia Nacional de 
Bailado, cria obras para 
cinema, numa contínua 
aceitação de desafios?
São tipos de trabalho 
diferentes… estrear uma peça 
é fantástico, é como assistir 
a um parto de uma ideia e 
isso também nos põe fora da 
nossa zona de conforto. Por 
outro lado, tocar os cânones 
da música erudita e os pilares 
de repertórios exigentes é 
igualmente apaixonante. É 
completamente diferente 
criar música para um filme 
de João Viana ou para um 
documentário do Jorge Silva 
Melo. Enquanto músicos 
estamos sempre em busca de 
criar algo novo. A música tem 
como matéria-prima o som e até 
é pena que os músicos não se 
ocupem mais do estudo do som 
enquanto fenómeno. Há um 
livro extraordinário de “ecologia 
acústica” de Carlos Alberto 
Augusto, “Sons e silêncios da 
paisagem sonora portuguesa” 
que costumo oferecer… são 
uns ensaios pequeninos, 
sociológicos e políticos, sobre a 
forma como se ouve e se faz som 
por cá. 

Uma vez em conversa com 
o [arquitecto] Siza Vieira 
perguntei-lhe: “Se tivesse 
milhões, o que faria?”. E 
respondeu: “Não faço nada. 
Eu preciso de um cliente e do 
seu pedido concreto, uma casa, 
um armazém, um estúdio no 
meio do campo.” No fundo, 
um músico também precisa 
dessa lógica. Tudo isto tem a ver 
com ética de trabalho, atingir e 
manter a nossa melhor forma, 
no ritual do concerto e do 
ensaio, para dar o nosso melhor 
e superar diariamente este 
desafio. Quando partimos deste 
princípio estamos a regar esse 
jardim onde o melhor som que 
se ouve nele é o som dessa ética.

Entrevista
Andrea Lavareda

ARQUIVO OCP

Desembarcou em São Tomé e 
Príncipe, em Novembro de 1963, 
como agente rural, da Escola 
Agrícola de Santo Tirso, na 
Roça Uba-Budo, da Companhia 
Agrícola Ultramarina. Anos 
depois destaca-se como o 
primeiro português a subir ao 
Pico Cão Grande, vencendo 
os 663 metros de altitude da 
monumental pedra basáltica 
vertical que se ergue em plena 
zona florestal ao sul da ilha são-
tomense e pelas suas aventuras 
marítimas. Ex-jornalista da 
Rádio Comercial, natural da 
aldeia de Chã, concelho de Vila 
Nova de Foz Côa, tornou-se 
um ídolo para os sãotomenses 
durante a década de 60. 
A ilha ainda chama por si?
Sim! Em 2014, depois de uma 
ausência de 39 anos, regressei 
e já repeti, em Julho de 2015, 
para celebrar o 40º aniversário 
da Independência de S. Tomé e 
Príncipe e, nos finais de Janeiro 
deste ano, para  me associar às 
comemorações do Massacre do 
Batepá, perpetrado pelo regime 
colonial português em Fevereiro 
de 1953. Espero lá voltar mais 
vezes. E, se tivesse condições 
económicas, até ficava lá a 
residir o resto da minha vida, 
para dar continuação às minhas 
pesquisas arqueológicas 
nalgumas praias de S. Tomé e 
fazer as minhas reportagens 
adiadas. Em Janeiro último 
rolei por um precipício abaixo, 
quando estava em reportagem 
com um grupo de alpinistas 
portugueses e canadianos 
que queriam subir ao Pico 
Cão Pequeno, já que sendo 
conhecedor da região seria 
também cicerone. E o projecto 
teve que ser adiado.
Em 2015 promoveu uma 
exposição no Centro Cultural 
Português em S. Tomé…
Quis partilhar experiências 
com a população sãotomense, 
sobretudo os mais jovens, de 
um conjunto de fotografias, 
artigos e excertos do meu diário 
de bordo que sobreviveram às 
minhas aventuras marítimas e 
à escalada do Pico Cão Grande, 
feita com uma corajosa equipa 
de sãotomenses. Este espólio 
foi entregue ao Ministério da 
Ciência, Educação e Cultura 
de S.Tomé e Príncipe para ser 
doado a Museu Nacional.
A sua escalada ao Pico Cão 
Grande impressionou muito 
os sãotomenses?
O Pico Cão Grande é uma 
gigantesca massa vertical, 

encoberta por espessos 
nevoeiros, numa zona florestal 
protegida do ôbó [floresta 
tropical], que na altura 
pertencia à Roça Novo Brasil e 
Ribeira Peixe, da Companhia 
Agrícola Ultramarina. Em 1964, 
fui enviado para aquela zona de 
castigo por me ter recusado a 
tratar os trabalhadores de forma 
prepotente como era uso na 
severa prática colonial. Sempre 
que andava por lá nas contagens 
dos cacaueiros, aquele enorme 
falo vulcânico erguido no 
coração da floresta, era um 
deslumbramento e um desafio. 
Mais tarde, na companhia 
de dois sãotomenses, depois 
de sucessivas tentativas com 
equipamentos rudimentares, 
venci essa obsessão. 
O gosto pelo risco também 
marcou as suas aventuras  
marítimas?
Em 1975, após a minha 
travessia S.Tomé-Nigéria, tentei 
empreender a outra de S.Tomé 
para o Brasil e demonstrar 
que as canoas são capazes 
de fazer viagens oceânicas, 
logo terem feito a ligação do 
continente africano para as 
ilhas do Golfo da Guiné, antes 
dos colonizadores ali terem 
aportado. E, ainda, evocar a 

rota da escravatura através da 
grande corrente equatorial e 
contribuir para a moralização 
de futuros náufragos, à 
semelhança do investigador 
e navegador solitário Alan 
Bombard. 

A minha canoa foi 
transportada num pesqueiro 
americano para ser largada a sul 
do Ilhéu Ano Bom (actual Guiné 
Equatorial). Porém, à chegada 
a esta ilha, o comandante 
abortou a missão e decidi 
regressar a S.Tomé sozinho na 
minha piroga. Uma violenta 
tempestade surpreendeu-
me, em plena noite, e vivi 
momentos de extrema aflição, 
durante 38 longos dias, 24 dos 
quais a beber água do mar e das 
chuvas, e duas semanas apenas 
com algum peixe apanhado. Já 
no limiar da minha resistência 
física, fui arrastado pelas 
correntes até à Ilha de Fernando 
Pó (actual Guiné Equatorial) e 
lá tomado por espião, algemado 
e preso numa cela de alta 
segurança, a mando do então 
Presidente Macias Nguema, 
após o que fui repatriado 
para Portugal, tal como me 
acontecera na Nigéria. E diz-se 
na ilha que só um feiticeiro 
podia conseguir tais proezas.

Entrevista
Eustáquio Amaral

Pedro Carneiro aposta  
na coesão das suas equipas

TIAGO PARENTEDR

EUSTÁQUIO AMARAL

Na Desterrense Associação Recreativa e Cultural aposta-se no improviso

“Regresso a S. Tomé, para matar saudades de uma terra que amo”
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Quiosque com história no coração do Rossio

Os seus dias fazem-se no incon-
tornável quiosque de jornais e 
revistas Find Lisboa, em frente ao 
café Nicola, bem no coração do 
Rossio. Optimista, “defende o fu-
turo dos jornais e em papel”, jun-
ta curiosos de notícias de todo 
o mundo, leitores fiéis que lhe 
alimentam o negócio e os “em-
patas” que andam à boleia das 
novas nas capas expostas. Domi-
na cinco idiomas, já que atende 
diariamente dezenas de turistas 
que pululam pelos passeios da 
praça D. Pedro IV, em  Lisboa. 

“Por força do sítio, tenho um 
leque muito alargado de com-
pradores com idades, interesses 
e nacionalidades muito diferen-
tes. Mas vendo tantos jornais 
portugueses como estrangeiros e 
em quantidades muito idênticas”, 
assegura Carrilho. As publica-
ções chegam muito cedo ao pon-
to de venda e com regularidade, 
os distribuidores conseguem 

Ardina 
moderno

Eustáquio Amaral

José Luís Carrilho, depois de 23 anos  
à sombra do pai,  torna-se no novo 
gestor do quiosque Find Lisboa. 
Optimista, poliglota, sabe que  
“o mais certo é a mudança” 

garantir uma evolução crescente 
na coordenação da venda com os 
tempos da produção. “Portugal 
é talvez dos melhores exemplos 
que existe na Europa de distri-
buição de imprensa. No que 
toca a distribuição de imprensa 
internacional, em Lisboa, até já 
ganhámos prémios”, refere. 

Agora, aos 43 anos, o novo ges-
tor do velho quiosque depois da 
reforma do seu pai, procura estar 
pronto para a mudança. “O Find 
Lisboa tem uma história sui ge-
neris, porque é um dos primeiros 
quiosques a ser implantados em 
Lisboa, antes pertencia ao Moí-
do, ardina mítico, que, em 1990, o 
vendeu ao meu pai. Poucos anos 
depois comecei a trabalhar com 
ele e desde aí tenho assistido a 
muitas mudanças, desde as dinâ-
micas da distribuição aos novos 
concorrentes do mercado que 
são as comunidades asiáticas 
que fazem de tudo para ganhar 
um euro e fogem a tudo, mas nós 
cá sobrevivemos”, conta Carrilho.

EUSTÁQUIO AMARAL 

Idalette Cardoso

Sapatos com brilho
Tradição - Engraxadores

Sotaque brasileiro inconfundível de Petrópolis, engraxador e sapateiro com muito orgulho,  
sonha com um espaço próprio que lhe ofereça melhores condições de trabalho

Pelas ruas do Marquês, começa mais 
uma jornada. O bom astral não falta 
a Sérgio Pimentel, 47 anos, mesmo 
num dia de chuva dá a volta por ci-
ma. E são muitos os conhecidos que 
se detêm para falar ou simplesmen-
te para o saudar nesta Primavera. 
A ideia de começar a exercer esta 
profissão surgiu durante um pas-
seio pela Baixa lisboeta, onde per-
cebeu que “era necessário mão-de-
-obra profissional, agradada, e quis 
fazer a diferença dentro do ramo”. 

Para além de engraxar também 
conserta sapatos e sonha com a 
abertura de um espaço para me-
lhorar as suas condições de traba-
lho. Conta com muitos clientes fi-
xos que vão trazendo calçado que 
melhora em casa. “Com o que gan-

ho consigo sobreviver, nem penso 
em trocar de profissão, mas tenho 
que rentabilizar melhor o negócio”, 
desabafa nestes tempos de crise.

Em 2011 fez uma formação pa-
trocinada pela Santa Casa da Mise-
ricórdia e pelo projecto-revista Cais 
que se uniram em prol do programa 
“Tradição – Engraxadores”. “Muitos 
foram os jovens que se inscreve-
ram e desistiram, uns por vergonha, 
por acharem um trabalho menos-
prezado pela sociedade. A classe é 
muito desunida, cada um por si, 
acham que os outros têm interes-
ses duvidosos, mas seria bem me-
lhor torcer juntos”, sugere Sérgio .

No Brasil, deixou filhos e netos, 
a quem escreve cartas que não lhes 
chega a enviar, porque não os quer 
inquietar, admite com olhos bri-
lhantes. “Aqui estou bem e sou feliz.”

O Find Lisboa foi um dos primeiros quiosques a ser implantados  

em Lisboa e tem acolhido ardinas míticos

Sérgio Pimentel, 47 anos, emigrou há 12 do Brasil para Portugal

IDALETTE CARDOSO 
A

N
A

 S
ILV

A

30 anos de 
Rock in Rio 

Décadas de 
decadência 
no Cabo 
Espichel

A Cidade do Rock recebe 
nos próximos dias 27, 28 e 
29 de maio, em Lisboa, as 
estreias da banda Hollywood 
Vampires e da cantora Aria-
na Grande e o regresso dos 
Maroon 5, Ivete Sangalo, do 
produtor e dj sueco Avicii e, 
ainda, dos Xutos & Pontapés.

O norte-americano Bru-
ce Springsteen reuniu mais 
de 67 mil espectadores no 
primeiro fim-de-semana do 
festival que também ficou 
marcado pela atuação dos 
britânicos Queen+ Adam 
Lambert. Está garantida uma 
nova edição do Rock in Rio, 
Lisboa, em 2018, um festival 
criado em 1985, no Brasil, 
considerado o maior evento 
de música e entretenimento 
do mundo e que soma, já, 
16 edições: seis em Portugal 
(2004, 2006, 2008, 2010, 2012 
e 2014), seis no Brasil, três em 
Espanha e uma no ano passa-
do nos Estados Unidos. A.S.

A Igreja da Nossa Senhora 
do Cabo, de costas voltadas 
para o mar, recebe ano após 
ano visitantes devotos que 
querem em silêncio agrade-
cer pelas alegrias da vida ou 
pedir salvação dos pecados, 
numa falésia em Sesimbra. 
As duas alas de hospedarias 
que a rodeiam, mandadas 
construir pelo rei D. Pedro 
II devido à grande afluência 
de peregrinos, somam ago-
ra décadas de decadência, 
portas e janelas em betão 
cinzento e uns alaranjados 
blocos pelo meio, que des-
prezam uma da rota turística 
de muitos curiosos pelo sim-
bolismo da posição geográfi-
ca do Farol do Cabo. A.S.


