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Gazeta do Cenjor
O dia decisivo das eleições
presidenciais americanas
DR

Dos vários candidatos na maratona presidencial, um empresário de sucesso e uma mulher
carismática bipolarizaram a contenda. E a contracena de Donald Trump e Hillary Clinton
tem revelado vulnerabilidades específicas, programas polémicos e crescente impopularidade
junto dos americanos comuns
págs. 2/3

“Não nos
podemos
dar ao luxo
de estarmos
cansados ou
frustrados ou
cínicos”
Michelle Obama
1ª dama EUA

Portugal
solidário
garante apoio
a cidadãos
sírios
A maior crise humanitária desde a II Guerra Mundial está a
gerar uma mobilização da cidadania sem precedentes, apesar
de alguma retórica tóxica. Refugiados procuram uma vida
melhor e em paz no continente europeu.
pág. 10

Tecnologia

Web Summit em Lisboa
O maior encontro de empreendedorismo e tecnologia da Europa
reúne na capital, durante quatro dias, mais de 50 mil participantes
de todo o mundo, as redes sociais inflacionam os hashtags do evento e o investimento em Portugal pode ganhar novas asas. pág. 16

WEB SUMMIT

Refugiados

Sociedade

Cultura

Uma cidade
a rebentar
pelas costuras
onde o caos
é quotidiano

Arte latina
em Lisboa
promete
passado
e presente

As obras invadiram Lisboa, os
transportes públicos carregam
atrasos e sobrelotação, a circulação automóvel arrasta-se em filas intermináveis. Entre impactos ambientais e pressão turística, a capital reinventa a possível
mobilidade.
pág. 6

De Portugal já é capital. Passados
vinte e dois anos volta a ser da
Cultura e cruza “Passado e Presente” numa oferta variada. Em
2017, a programação de uma Lisboa Capital Ibero-Americana da
Cultura garante mergulhos transatlânticos.
pág. 11
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dos EUA, em eventual violação
das normas de confidencialidade.
Donald Trump, através de muitas
expressões utilizadas foi acusado de ser sexista e xenófobo. Expressões como “bimbas”, “porcas
gordas”, “patetas” e “animais nojentos” são apenas algumas das
expressões que tem vindo a utilizar para se referir às mulheres,
além das afirmações de assédio
que se tornaram públicas em vídeos, já virais.
Decisivos para a quebra das
máscaras foram os três debates
(que atingiram um número de
audiências nunca antes visto),
onde os dois candidatos se atacaram mutuamente a nível profissional e pessoal, alimentando
a impopularidade mútua como
consequência de todos os seus
escândalos.

Estratégias e programas

58.ª eleição para a Presidência dos EUA

Angela Duarte

Uma jornada longa e recheada de polémicas chega
agora ao fim nos EUA. Os americanos que votarem hoje
elegerão indiretamente o novo presidente e, assim,
poderão determinar opções estratégicas para o mundo

O dia de hoje pode mudar o futuro do mundo em que vivemos.
O resultado das eleições americanas garantirá não só um novo
residente na Casa Branca como
uma estratégia política com impactos globais. Dos vários candidatos na corrida presidencial
norte-americana, o duelo entre
Donald Trump, pelo Partido Republicano e Hillary Clinton, pelo Partido Democrata marcou a
agenda dos últimos meses.
Hillary Clinton, de 69 anos, poderá fazer história ao tornar-se a
primeira mulher presidente dos
Estados Unidos. Ao longo da sua
vida pública dedicou-se a funções
determinantes na política americana, incluindo a liderança da
diplomacia dos Estados Unidos.
Ao seu lado, para o cargo de vice-presidente conta com a presença de Tim Kaine.
Donald Trump, de 70 anos, é
um empresário de sucesso sem
qualquer experiência no desempenho de um cargo politico e um
dos candidatos mais polémicos
da história americana. Mike Pence é o nome do homem que o
acompanha na corrida eleitoral
para o cargo de vice-presidente. Na corrida estão, ainda, o ex-governador republicano do Novo México e candidato do Partido Libertário, Gary Johnson e a

Os 270
votos
decisivos
na eleição
do ano

candidata presidencial do Partido Verde, Jill Stein.

Colégio Eleitoral
Os eleitores que votarem hoje escolherão indiretamente o novo
presidente. Nos Estados Unidos,
o voto não é obrigatório e os cidadãos a partir dos 18 anos podem
registar-se para serem considerados eleitores. No ano de 2012 o
país registou uma taxa de participação de 54,87%. Segundo dados
recentes são cerca de 200 milhões
os norte-americanos aptos para
votar na jornada eleitoral de hoje.
Nas eleições presidenciais, o
voto dos norte-americanos vai
para um Colégio Eleitoral, que
é constituído por 538 “eleitores”
representativos (100 senadores,
435 deputados e 3 delegados) dos
50 estados norte-americanos e da
capital federal Washington. A distribuição destes eleitores representativos varia consoante a representatividade no Congresso
norte-americano e a população
do estado. Este conjunto de eleitores votarão diretamente no futuro Presidente dos Estados Unidos. O candidato declarado presidente nesta noite eleitoral de
Novembro terá de reunir 270 votos (no mínimo) dos 538, representando uma minoria simples.

As marcas polémicas
A campanha presidencial de 2016
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é considerada uma das mais violentas da história dos Estados
Unidos. Ao longo da jornada foram várias as polémicas que envolveram os protagonistas desta
corrida à Casa Branca. Dois inquéritos, conduzidos pelo FBI,
sobre o uso, por Hillary Clinton,
de um servidor de e-mail privado para receber e enviar correspondência oficial, classificada,
enquanto secretária de Estado

O resultado
das eleições
americanas
garantirá não
só um novo
residente na
Casa Branca
como uma
estratégia
política com
impactos
globais

Não acontecia desde a II Guerra Mundial um candidato presidencial com ideias tão divergentes das atuais sobre a política interna e externa dos EUA ter
a possibilidade de vencer. Donald Trump propõe um “regime de aluguer” segundo o qual
os aliados dos EUA pagariam a
segurança que os EUA garantem
através da NATO. Para além disso, uma das suas principais metas é o combate à imigração ilegal e redução dos trabalhadores
estrangeiros, propondo medidas
como a construção de um muro
entre o México e os EUA e a proibição da entrada a muçulmanos.
Já Hillary Clinton apresenta
uma leitura da política externa
de continuidade, nomeadamente no que toca às alianças transatlânticas. Porém, a candidata que
apoiou Barack Obama na mudança de prioridade estratégica dos
EUA do Atlântico para o Pacífico terá a difícil tarefa, caso vença, de manter um equilíbrio de
cooperação e a contenção do poder crescente da China. Os conflitos com Pequim continuam a
sinalizar alta tensão.
No que toca a estratégias de
saúde os dois candidatos apresentam propostos opostas: Clinton tenciona alargar a Lei de Cuidados de Saúde (ACA) , dita Obamacare, e Trump pretende revogá-la. O mesmo acontece com a
regulação do porte de armas, já
que um apoia uma legislação de
controlo e verificação dos antecedentes (Hillary), o outro (Trump)
opõem-se às limitações de posse.
Também o discurso de ambos
os candidatos revela posicionamentos éticos muito diferentes.
Hillary defende direitos sociais
alargados, a integração da população trabalhadora imigrante e a
contenção do uso de armas. Já
Trump incendeia plateias com a
retórica tóxica do “outro, enquanto inimigo” (de classe, de género,
de naturalidade, de raça, de religião) e aposta em estratégias defensivas (pessoais e federativas)
que podem desestabilizar o estado da arte da vulnerável política mundial.

Prémio Sakharov

De escravas sexuais
a ativistas
A história é comum a muitas mulheres yazidis prisioneiras,
mas Nadia e Lamiya mudaram o rumo de outras vidas,
quando se libertaram dos abusos dos radicais islâmicos
Victoria Corotinschi
Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar,
distinguidas com o prémio Sakharov, principal condecoração europeia pelos direitos humanos, são
defensoras públicas da comunidade yazidi no Iraque, uma minoria
religiosa que tem sido objeto de genocídio por militantes do Daesh.
Apenas com 23 e 18 anos, conseguem escapar do cárcere e relatar
os abusos de que foram vítimas,
iniciando um movimento ativista
que luta pelos direitos de mulheres vítimas do radicais islâmicos.
Nadia é candidata ao Nobel da Paz
de 2016 e foi ainda incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista Times.
Em Agosto de 2014, o Daesh atacou toda a região de Sinjar, no norte do Iraque, massacrando centenas de pessoas e crianças yazidi.
Os yazidis praticam uma religião
antiga, próxima do zoroastrismo e
são considerados “adoradores do
demónio” por parte dos radicais islâmicos. A aldeia onde viviam foi
cercada pelos extremistas e todos
os habitantes foram obrigados a
converter-se ao Islão.
A população opôs-se às ordens
e os homens que não conseguiram
fugir foram mortos, entre os quais
seis dos nove irmãos de Nadia. Os
meninos com mais de quatro anos
foram levados para campos de treino e as mulheres mais velhas foram
assassinadas e depositadas numa
vala comum. As raparigas e mulheres jovens foram transportadas para Mossul e repartidas por vários
centros do Daesh.
“Não sabíamos se iam matar-nos
ou o que iriam fazer de nós”, recorda Nadia que percebeu logo que

o pior estava para vir quando os
guerrilheiros começaram a escolher mulheres e raparigas, muitas
delas, com idades entre os dez e 12
anos. Nadia também foi escolhida
e ficou apavorada. Depois foi ainda disputada entre dois guerrilheiros. “Nenhum dos homens mostrou ter qualquer piedade. Muitas
vezes vendiam-nos depois de um
dia ou mesmo uma hora.”
As mulheres eram tratadas como mercadorias, tinham um número que as ligava aos seus “donos”
e podiam ser vendidas, alugadas
ou oferecidas. Lamiya e as suas seis
irmãs também foram exploradas
como escravas sexuais. Foi vendida cinco vezes entre os militantes
e forçada a fabricar bombas e coletes suicídas em Mossul.

Viram as
famílias a
serem mortas
diante dos
seus olhos,
foram
vendidas,
violadas e
espancadas
Nadia confessa que desde o primeiro dia em cativeiro pensava
constantemente na fuga. Um dia
decidiu arriscar, mas foi surpreendida por dois guardas e segundo
mandava a “lei” naquele campo,
uma mulher que fosse apanhada
em tentativa de fuga, teria de ser
“partilhada” por todos os homens
do complexo. E foi violada por todos os homens até perder os sen-

tidos, ficando depois com mazelas no corpo violentado.
Quando menos esperava, Nadia teve uma oportunidade para
fugir. O último “dono” vendeu-a
e enquanto este estava no mercado, Nadia conseguiu escapar da casa e bateu à porta de uma família muçulmana sem ligações ao
Daesh. “Disse-lhes que o meu irmão que vivia num campo de refugiados no Curdistão lhes daria
tudo o que quisessem se me ajudassem. Ajudaram-me.”
Viveu escondida num quarto durante 17 dias. Deram-lhe um véu
que a tapava por completo, exceto
os olhos e um bilhete de identidade
islâmico. Levaram-na à fronteira,
perto de Kirkuk, pois o seu irmão
esperava-a do outro lado. Nadia
diz nunca ter pensado em suicídio, apesar de muitas raparigas terem optado por pôr fim às suas vidas. “Estar nas mãos do Daesh era
quase como já ter morrido. A maior
parte das pessoas morre uma vez
na vida, mas nós morríamos a cada hora que passava.”
A história por detrás da libertação de Lamiya é um pouco diferente da de Nadia, já que Lamiya
só conseguiu concretizar a fuga à
quinta tentativa. Das quatro vezes
que tentou escapar, foi sempre apanhada e consequentemente, torturada e abusada. A última fuga foi
bem sucedida graças à ajuda de um
passador, mas duas outras raparigas morreram na explosão de uma
mina. Ela conseguiu chegar ao fim
da viagem, mas perdeu um olho.
O governo curdo do norte do Iraque anunciou que os combatentes conseguiram resgatar mais de
2500 yazidis das mãos do Daesh.
Mas ainda estão em cativeiro, cerca de três mil prisioneiros.
DR

Os combatentes do Governo curdo do Norte do Iraque já conseguiram resgatar mais de 2500 yazidis
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Orçamento de Estado de 2017

Prevenção obrigatória
As características tectónicas da costa portuguesa merecem adequada pesquisa científica, antecipação
urbanística e proteção civil eficaz, alertam os especialistas

A apreciação geral do OE 2017 juntou as vozes do BE, PCP e Verdes. O PAN absteve-se e o PSD
e CDS-PP sublinharam as fragilidades estratégicas, votando contra. A Comissão Europeia
promete avaliar as propostas do Governo e a discussão de especialidade trará acertos

A geringonça garantiu a aprovação, na generalidade, do Orçamento de Estado (OE) para 2017.
Para o PCP, o orçamento está geralmente positivo, embora apresente falhas no campo da educação e administração pública.
Já Catarina Martins cumpriu e o
BE votou a favor, assim como os
Verdes. Ficou assim garantida a
aprovação geral do OE, uma vez
que o PS precisa destes partidos
para obter uma maioria absoluta
no Parlamento. O PAN distanciou-se, porque discorda das propostas ambientais e a sua abstenção
pretende fazer esse alerta.
Após a aprovação, com os partidos da direita a votarem contra o
OE, a discussão segue-se na especialidade, até dia 29 de Novembro.
Mas há temas que prometem continuar a dar que falar. O aumento
nas pensões cria clivagens dentro
da geringonça. O PCP defende o
aumento em 10 euros para todas
as pensões. A dívida externa continua em discussão. O documento, aprovado em Assembleia da
República, prevê um crescimento económico de 1,5% e um défice de 1,6% no PIB. A inflação
está apontada para 1,5% e a taxa

de desemprego em 10,3%. Como
diria António Costa, “há mais vida para além do orçamento, mas
o orçamento faz parte da vida.”
Mas se os partidos mostraram
a sua coesão em torno do orçamento, Bruxelas levanta algumas
questões ao Governo. Embora o
OE pareça estar de acordo com as
regras, Pierre Moscovici, comis-

OE reforça
aumentos
nas pensões
e subsídios.
Impostos
sobre o
património
e opções de
consumo
sofrem
alterações.
Destaque
também para
apoios sociais
e educação

sário dos Assuntos Económicos,
pediu esclarecimentos sobre as
medidas que serão tomadas para alcançar 0,6% de ajustamento
estrutural. A 26 de Outubro havia
sido pedido que fossem justificadas as projeções de receitas de todos os impostos e contribuições
para a Segurança social. Dois dias
depois, Bruxelas já recebia uma
carta com as explicações do Governo. Embora tenha havido diferenças entre as propostas portuguesas e de Bruxelas, António
Costa afirma que as mesmas não
são complexas, mas sim de poucos pontos percentuais.
No entanto, o OE não passou
sem críticas. O PSD, na Madeira,
já manifestou o seu desagrado. Em
causa estão os cortes na verba destinados à Região Autónoma, prometidos pelo primeiro ministro e
partidos apoiantes, que teriam como objetivo a construção de um
hospital. O partido vai mais longe e acusa uma inversão de prioridades no OE, com o turismo e
a Câmara Municipal do Funchal
a obter grande parte do financiamento. Para Assunção Cristas, líder do CDS-PP, o Governo não foi
transparente no anúncio do OE, e
acusa-o da criação de dois documentos. Em causa estiveram dis-

País|5

27 de Outubro a 8 de Novembro de 2016

Risco sísmico nacional

Aposta social e
contenção nas contas
Duarte Alves
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crepâncias nos valores atribuídos
à educação e saúde.

Marcas estratégicas
Primeiro, os aumentos. As pensões
acima de 630€ terão direito a um
aumento de 10€ mensais. Contudo, este só se verificará a partir de
Agosto. A função pública terá um
aumento de 25 cêntimos/dia no
subsídio de refeição. Há também
um novo imposto sobre bebidas
com açúcar, que pode aumentar
os preços até 16 cêntimo por litro.
E ainda um novo imposto sobre o
património avaliado em mais de
600 mil euros, seja particular ou
empresarial. Isento deste novo
imposto está o património afeto
ao turismo e atividade industrial.
De seguida, Açores e Madeira
vêm um corte nas suas verbas, o
que gerou indignação. O apoio extraordinário aos desempregados é
para manter em 2017. Os manuais
escolares para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico serão gratuitos. Por fim, metade do subsídio
de Natal será pago em duodécimos e a sobretaxa não acaba em
Janeiro. Esta última medida tem
gerado polémica, uma vez que o
seu término estava previsto para
Dezembro e aprovado em lei pela
Assembleia da República.
DR

Plenário aceso
Na manhã do 2º dia de
debate do OE 2017, um clima
tenso cruzava-se com o
burburinho das galerias cheias
de estudantes universitários
atentos à troca de acusações
entre os partidos, aos
deputados oradores e à
retórica política de mais uma
jornada parlamentar.
O primeiro-ministro defende
que “o OE é equilibrado
e justo” e promove uma
sociedade mais coesa
e igualitária. Costa está
confiante, sustentado pelos
partidos de esquerda que
garantem a sua aposta social
e a renegociação da dívida
como principais desafios.
O ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social, Vieira da Silva,
argumenta que faz parte “de
um partido que nunca fugiu
às suas responsabilidades”,
defendendo o aumento nas
pensões sociais e política
de apoio à natalidade e à
promoção da igualdade.
Toda a oposição manifestase negativamente. O CDS
acusa o Bloco de Esquerda e
o PCP de serem incoerentes,
alegando ser “um orçamento
das esquerdas unidas”, onde
os impostos não baixam
e onde a dívida pública
atingiu valores insustentáveis.
O deputado Filipe Correia
referiu António Costa como
“a cara do aumento da
desigualdade”. Já o PSD
anuncia o seu voto contra o
OE, afirmando que os partidos
estão em “negação completa
da realidade” e propõem
alternativas a fim de evitar
“males maiores”.
Um debate aceso, o OE 2017
aprovado na generalidade,
com os votos a favor do PS,
BE, PCP e PEV, e a promessa
de uma discussão na
especialidade centrada na
redução de pensões mínimas
de idosos e trabalhadores
independentes e inválidos,
do desemprego jovem,
nas alterações fiscais, no
alargamento da contribuição
social e reestruturação da
dívida. Por enquanto, Costa
ganhou. Catarina Almeida e
Catarina Vaia

MADALENA SANTOS

Diogo Oliveira
As preocupações com estes fenómenos sísmicos acontecem
depois de terem sido descobertas
duas estruturas tectónicas que
podem aumentar a probabilidade da ocorrência de sismos na
capital portuguesa. Em primeiro
lugar, a região do Mediterrâneo
encontra-se sujeita a um novo regime tectónico, com falhas ainda
de dimensões desconhecidas.
Estas falhas acontecem devido à
convergência da placa tectónica
africana e da euro-asiática, que
por possuírem uma densidade
semelhante, acabam por se deformar e dobrar, podendo originar
sismos ou até mesmo formações
montanhosas. As recentes manifestações em Itália também revelam essa atividade crescente.
Ao mesmo tempo, outra estrutura que pode ser preocupante
para Lisboa é uma zona de subducção (local onde duas placas
convergem e uma se infiltra debaixo de outra e a pressiona, levando a sismos quando a tensão
é demasiada e há um ressalto) nas
suas fases iniciais de formação, ao
largo da costa de Portugal. Esta
zona levará a Península Ibérica a
aproximar-se dos Estados Unidos
da América e poderá provocar um
aumento da atividade sísmica,
uma vez que a maioria dos focos
sísmicos devastadores acontece
em zonas de subducção. No entanto, este é um fenómeno demorado e que levará cerca de 20
milhões de anos a acontecer, segundo avançam especialistas.
Em Lisboa, um sismo de magnitude semelhante aos que se têm
feito sentir por Itália seria “arrasador”, alertam os especialistas,
recordando os danos do terramoto de 1755 que determinou a
reconstrução da cidade. A Baixa
pombalina nasce, assim, fruto de
um desenho de edificação adaptada às características sísmicas
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da capital, que urge não ignorar.
Cristina Oliveira, professora da
Escola Superior de Tecnologia do
Barreiro, do Instituto Politécnico
de Setúbal, defende que, desde
que este sismo se fez sentir em
Lisboa, a cidade pouco evoluiu
no sentido de prevenir um novo
evento destes. A lei sobre construção antissísmica é recente (a primeira é de 1958) e as construções
lisboetas são bastante antigas, levando a especialista a afirmar que
algo tem de ser feito no sentido de

proteger os habitantes da cidade,
reabilitando as habitações.

Simulacros regulares
Com o intuito de se preparar para
um eventual cenário sísmico e
para que a resposta seja a mais
pronta possível, a Proteção Civil,
em colaboração com o Regimento
de Sapadores Bombeiros de Lisboa
(RSB) e outros grupos de bombeiros da capital portuguesa, leva a
cabo, anualmente, uma série de simulacros em diferentes empresas.

Em Lisboa,
um sismo de
magnitude
semelhante
aos que se têm
feito sentir
por Itália seria
“arrasador”,
alertam os
especialistas
vPara além do terramoto de
1755, Lisboa foi já afetada por
outros dois sismos de grandes dimensões. Em 1531, um violento
terramoto, seguido de tsunami,
causou a morte de cerca de 30 mil
pessoas e destruiu grande parte
da cidade. Posteriormente ao sismo de 1755, a capital portuguesa
voltou a sentir a terra tremer em
1969, quando um sismo com epicentro a sul de Portugal causou
forte pânico, assim como cortes
na telecomunicações e no forneci-

mento de energia elétrica na área
metropolitana.
Segundo Cristina Oliveira, o sismo de 1755, que se sentiu na capital portuguesa, e matou mais de 30
mil pessoas, foi muito superior aos
de Itália, estimando-se que atingiu
uma magnitude de 8,5 na escala
de Richter. Na última semana de
Outubro, vários sismos foram registados em Itália, sendo os mais
graves em Perugia (magnitude 6,5)
e em Preci (magnitude 5,5 e 6,1),
sem que existissem vítimas mortais. E em Agosto deste ano, um
sismo de magnitude 6,1 foi sentido
em Amatrice, arrasando a cidade
e matando mais de 300 pessoas.
Já antes, em 2009, os abalos
aconteceram em L’Aquila, com
uma magnitude de 6,9 na escala
de Richter, e causaram cerca de
300 mortos. A atividade sísmica
em Itália deve-se ao facto de o país
estar situado no local onde se encontram duas placas tectónicas: a
euro-asiática e a sub-placa do Mar
Adriático. A atividade sísmica tem
sido cada vez mais frequente na
Europa, estando Itália no topo dos
países abalados.

Plataforma Portuguesa apoia ONG em prol do desenvolvimento

Missão possível
Os projectos de futuro da plataforma visam o fortalecimento da sua intervenção num esforço
global e políticas de promoção da dignidade de todos os seres humanos
Catarina Vaia
Vários momentos marcaram a
história da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (PPONGD) que
continua a apostar na consciencialização e mudança de comportamentos, a fim de fomentar
a sustentabilidade das comuni-

dades. Um papel significativo
que muitas ONGD abraçaram
na campanha de comunicação
“Por Um Objectivo”, em 2011, na
criação da Estratégia Nacional
de Educação para o Desenvolvimento (ENED), em 2009, e no
referendo sobre a independência de Timor-Leste.
“Devemos debater-nos por
uma maior solidariedade e por

uma cidadania verdadeiramente global, capaz de despoletar
um sentimento de pertença ao
mundo nas sociedades”, salientou Pedro Cruz, director executivo da Plataforma Portuguesa
Esta plataforma é uma associação privada sem fins lucrativos, constituída em 1985, que
representa e apoia as ONGD
portuguesas a nível nacional

e internacional. O seu foco
centra-se na construção de um
mundo mais justo e equitativo,
promovendo uma cultura de
partilha e de responsabilidade
e contribuindo para o reforço da
sociedade civil nos domínios da
cooperação para o desenvolvimento, ajuda humanitária e de
emergência e educação para o
desenvolvimento.

Pedro Cruz afirma ainda que
“basta olhar para os desafios
globais, como as situações de
conflito, os fluxos migratórios,
a ascensão dos populismos na
Europa (e não só), e também
para o contexto nacional, para
se perceber que os objectivos
da Plataforma e as suas intervenções são hoje tão ou mais
essenciais”.
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Obras, trânsito, transportes públicos e turismo invadem Lisboa

Gazeta do Cenjor

Medina
oferece
vidros
duplos

Visita guiada a um
estaleiro com céu azul
O começo de um dia normal em Lisboa pode ser um teste de resistência à paciência
e exige alguma antecipação e criatividade na gestão da mobilidade urbana atual
RITA MORGADINHO

Os moradores dos arredores da nova Feira Popular,
no bairro padre Cruz, vão
ter direito a instalação gratuita de vidros duplos nas
suas casas. Fernando Medina, presidente da CML, vai
oferecer as barreiras sonoras para abafar o ruido do
parque de diversões, antecipando o possível desconforto dos moradores vizinhos.
No projeto arquitetónico
foi concebida uma sobreelevação do terreno na parte
exterior, com a plantação de
árvores altas em colina para
quebrar o ruído. O objetivo
é que a área de lazer e de
maior concentração de ruído fique mais afastada das
áreas residenciais. A nova
Feira Popular estará dividida em três espaços: zona
de adrenalina (carrosséis),
zona familiar e zona de restauração.

Seat
produz
novo
combustível

Reportagem
Ana Rita Rogado
São 8 horas da manhã e a espera
do elétrico no Terreiro do Paço já
dura há mais de 20 minutos. A fila
de pessoas na paragem é longa.
O painel eletrónico indica, há já
algum tempo, que faltam dois
minutos para o elétrico chegar.
O elétrico lá vem e depressa
fica sobrelotado, entre locais
e estrangeiros. Do Terreiro do
Paço ao Cais do Sodré tropeça
em obras, pó, trânsito e polícias
sinaleiros.
Com as obras que invadiram
a capital portuguesa, em locais
muito movimentados da cidade –
Baixa, frente ribeirinha e Marquês
de Pombal –, as paragens
provisórias dos autocarros
insistem em ter vida própria, ou
seja, movem-se dia após dia. Os
turistas pedem indicações nas
paragens aos residentes, que se
queixam do tempo de espera
enquanto partilham rotas e
localizações de referência com
quem quer explorar uma cidade
que lembra um enorme estaleiro.
E se é assim à superfície,
no metropolitano os minutos
parecem não passar. Catarina

Sousa, 20 anos, aluna da Escola
Superior de Comunicação
Social, tem uma rotina certa nos
últimos três anos: a viagem de
metro e de autocarro leva-a de
casa para a faculdade e tudo se
repete no retorno ao fim do dia.
“Geralmente, mesmo em horas
de ponta, o tempo de espera no
metro demorava três minutos,
mas, ultimamente, tem sido
o dobro, em média, e muitas
vezes o painel encontra-se sem
a indicação da prevista chegada”,
refere Catarina.
Já Gisela Gomes, 20 anos, refere
que entre a sua casa em Benfica e
a Ajuda, freguesia onde se localiza
a sua faculdade, só passa um
único autocarro, o 729, e, por isso,
não tem outra alternativa para se
deslocar até ao pólo universitário.
“Os transportes em Lisboa nunca
foram o serviço mais expedito,
mas desde o início deste Verão
que a viagem de autocarro
que faço para a faculdade que
demorava uns quinze minutos
passou a exigir uma hora”,
desabafa Gisela. E continua:
“Autocarros que antes passavam a
cada quinze minutos, triplicaram
a espera e, quando finalmente
aparecem, já estão tão cheios que

desencorajam a entrada. Hoje,
diria que a minha relação com os
transportes de Lisboa se resume
numa só palavra: frustração”.

Horários alterados
e sobrelotação
Por outro lado, o número de
viaturas a circular em Lisboa
todos os dias tem vindo a
aumentar. Em 2014 entravam
em Lisboa diariamente 355 mil
carros, número que aumentou
para 366 mil no ano seguinte
e para 370 mil no primeiro
semestre de 2016, segundo
dados recentes. Este crescimento
congestionado da circulação
e ambientalmente poluidor
pode explicar-se, entre outros,
“pela quebra da qualidade dos
transportes públicos”, admitem
o vereador do Planeamento e
Urbanismo e ex-vereador da
Mobilidade da CML, Fernando
Nunes da Silva, e o ambientalista
Francisco Ferreira.
Ana Catarina Cabrito, 19
anos, residente na Margem
Sul e estudante universitária
em Lisboa, conhece bem esta
circulação congestionada, mas
“agora, mais do que nunca”,
sente necessidade de trazer o

“Hoje, diria
que a minha
relação com
os transportes
de Lisboa se
resume numa
só palavra:
frustração”, diz
Gisela Gomes
carro para a capital. “De casa
à faculdade, em hora de ponta
e num dia de sorte em que os
transportes parecem interligarse, demoro cerca de 1h20. No
entanto, esses dias são poucos,
quase sempre preciso de duas
horas para a viagem, quando esta
não é em hora de ponta”, relata.
Mas o tempo não é tudo.
O último autocarro que faz a
ligação entre o pólo universitário
da faculdade de Ana Catarina,
na Ajuda, e o Terreiro do Paço
acaba as 21h, o que limita os
estudantes do ensino pós-laboral
ou mestrado que necessitem
de fazer ligações para outras
zonas da Grande Lisboa ou

para a Margem Sul. “A única
solução que me resta é ter carro,
uma opção cara, face ao preço
da gasolina e das portagens, e
sei que sou uma privilegiada,
porque nem todos têm essa
possibilidade”, esclarece a
estudante.
Também para muitos visitantes
(nacionais e estrangeiros) a
opção de circular em transportes
públicos em Lisboa está a
tornar-se numa pesada gestão
do tempo e da qualidade da sua
vida. Há rotas provisórias que
são alteradas com indicações
imprecisas, a mudança de
horários é permanente, a
sobrelotação dos transportes
públicos é cada vez maior. No
entanto, conduzir um carro pela
cidade exige uma sobrecarga
nos custos da mobilidade
(combustível, estacionamento,
manutenção) e potencia
impactos ambientais quer para os
residentes quer para os visitantes.
Fernando Medina, presidente
da CML, defende-se das críticas
e apela à “compreensão deste
desconforto momentâneo” para
uma solução integrada da gestão
integrada da área metropolitana
de Lisboa.
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Em parceria com a Aqualia, a Seat apresentou uma
ideia inovadora que permite produzir biocombustível
através de águas residuais.
O resultado é gás natural
comprimido, possível de
ser utilizado em motores de
combustão. Esta opção ambiental pode revolucionar
os impactos da mobilidade
urbana, se a sua aquisição
for igualmente amiga dos
consumidores, apostando
em preços competitivos.

Força
Aérea
alvo de
buscas
Uma mega operação em
instalações da Força Aérea
em todo o território nacional, levada a cabo pela Polícia Judiciária, PJ Militar e o
Ministério Público marcou
o inívio deste mês. A investigação deveu-se à suspeita
de corrupção ativa e passiva
e falsificação de documentos, através dos contratos
para abastecimento das
messes, e envolveu 400 investigadores, numa operação resultante de dois anos
investigação, com responsabilidade da 9ª secção do
DIAP de Lisboa.

Presença masculina ganha peso na educação dos filhos

Pais a tempo inteiro
Longe vai o tempo em que o papel do pai consistia na autoridade e no rendimento
familiar. Agora procuram participar o mais possível logo desde o início da gravidez
e, depois, saber mudar fraldas já não chega
ÍRIS FERREIRA

Ivo Neves
“Quando o teu pai chegar, vou-lhe contar o que fizeste” é uma
frase que perde cada vez mais
o significado. O pai é um elemento mais presente, no início
da gravidez é assíduo companheiro nas consultas, e após o
nascimento o lema é divisão
de tarefas. Desde as fraldas aos
biberões, até aos castigos e ajuda nos trabalhos de casa. Estar
presente não é uma obrigação,
é uma decisão de “aproveitar
cada momento da paternidade”.
Jorge Canilho, de 48 anos, é
pai de uma filha que carinhosamente trata por “filhota” ou
“sua menina”, embora esta já tenha 24 anos. É a personificação
de um “pai galinha” e confessa
que lhe custa imenso que ela já
não seja um bebé. Eis um pai
que participou em todo o processo durante a gravidez, todas
as consultas e exames, e até assistiu ao nascimento que retrata
como “a coisa mais linda que se
pode ver”.
Foi sempre um pai presente,
mudava fraldas, dava biberão,
vestia e levava “a sua menina”
ao infantário, e durante a noite
se houvesse choro era ele quem
“acudia”, um pai presente 24 sobre 24 horas.
Quando a filha tinha sete
anos divorciou-se, fase que admite ter sido muito difícil. Teve
que se adaptar, deixou de poder
estar 24 sobre 24 horas presente, mas continuou sempre disponível, e sempre que estavam
juntos “era diversão completa,
e aproveitava para lhe dar bons
exemplos e ajuda-la em tudo o
que podia”, já que “a separação
dos pais não implica o abandono dos filhos”.
Actualmente, prepara-se para
ser avô e declara ter uma relação perfeita com a filha continuando a estar presente em
todas as decisões e amparos.
“Cabe a nós, pais, estar sempre
presentes para os nossos filhos
e fazer sempre por isso, ser pai
é a melhor sensação do mundo”,
refere Jorge.

Juntos desde o pré-parto

IVO NEVES

Em cima, Jorge Canilho (48 anos)
e a filha Mónica (24),
à esquerda, Hugo Lopes (23)
e o seu filho (3)

Nascimentos
não planeados
Hugo Lopes tem apenas 23 anos
mas já tem um filho de três. . “Um
nascimento não planeado mas
que foi recebido com grande felicidade”. Separado da mãe, mesmo antes do nascimento do filho,
esteve sempre presente durante a
gravidez. “Acompanhei-a sempre,
o importante era o nosso filho”.
Após o nascimento não deixou
que a separação afectasse a sua

Hugo continua agora a dividir
tarefas com a mãe do filho. “ Se
ele dormir comigo, eu levo-o ao
infantário e a mãe vai buscá-lo,
e vice-versa, mas embora separados o nosso filho passa todos
os dias com os dois.”
Embora seja um jovem pai
confessa que a experiencia “é
inexplicável e a melhor da sua
vida”, e levou-o “a crescer mais
rápido, a ser mais responsável”.
Hoje sabe que será pai para
toda a vida. “Tudo vale a pena
e espero que o meu filho me
tenha como um exemplo, e vou
procurar sempre estar presente
para o meu filho, apesar da dificuldade.”

relação com o filho, desdobrou-se entre o trabalho, a sua casa e
a casa da ex-sogra. “Embora não
vivesse com o meu filho, tentei estar todos os dias com ele.”
Mesmo sem viverem juntos, “a
partilha de tarefas era natural”,
embora confesse que tem mais
jeito agora. Em bebé ajudou em
tudo, só os banhos eram tarefa
exclusiva da mãe.

Quando recebeu a notícia que ia
ser pai não se sentia preparado,
ainda era novo de mais, agora
confessa que “olhando para trás
não tinha nada com que se preocupar”. Tiago Rodrigues tem 27
anos e foi pai pela primeira vez
há cinco meses. Desde cedo assumiu a opção de estar o mais
presente possível na vida do
novo elemento da sua família,
tal como outros amigos seus.
“Noto que os pais têm um papel
mais activo na vida dos filhos.“
Acompanhou a esposa em
todas as consultas e exames, e
juntos frequentaram um curso
pré-parto, que afirma ter sido
extremamente importante, pois
foi ali que aprendeu a fazer tudo
o que sabe e também a “descomplicar”.
Passados cinco meses coloca
em prática todos os dias tudo
o que aprendeu e já tudo lhe é
trivial. A esposa sai de manhã
para o trabalho, e a partir de aí
é ele que assume o comando
das operações. Tiago trabalha
em horário nocturno, mas até a
esposa chegar é um pai a tempo inteiro. Tarefa que considera
“maravilhosa, uma alegria estar
com a bebé”, em cada novo dia.
Só por uma vez sentiu o seu
papel de pai algo desconsiderado, quando foi sozinho ao
hospital com a bebé, e não lhe
foi permitida a entrada no internamento, pois só as mães
poderiam entrar na enfermaria feminina. “Só aí senti algum
tipo de desvalorização do pai, os
pais deviam ter tantos direitos,
e deveres, como as mães.” Sem
outros percalços ou críticas estereotipadas, o casal partilha os
cuidados com a sua bébé e mesmo a entidade patronal de Tiago
aceitou de bom grado o seu pedido de licença paternal e têm
procurado ajudar ao máximo
esta nova opção masculina.
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Festas da Cidade de Torres Vedras

S. Martinho, os pastéis
e o vinho
Torres Vedras vive por estes dias um clima de festa que promete revelar o
melhor do que se produz no concelho. Gastronomia e música honram a
celebração das vindimas
Reportagem
Rafael Bernardes
O cheiro a castanhas assadas
que paira pelas ruas do centro
histórico de Torres Vedras
mistura-se com a música e a
animação em mais uma edição
das Festas da Cidade. Até ao
próximo dia 12, sábado, a oferta
do município torriense inclui
o Festival Internacional do
Acordeão – Acordeões do Mundo,
o Festival do Vinho de Torres
Vedras e do Festival do Pastel de
Feijão. No Pavilhão Multiusos
da Expotorres, uma exposição
de máquinas agrícolas antigas
e a coroação da nova Rainha
das Vindimas de Torres Vedras
prometem momentos de lazer na
comunidade.
E para quem pretende degustar
a gastronomia tradicional
torriense, uma visita às tasquinhas
das diversas freguesias e
associações do concelho, combina
a aposta em produtos locais e
convívio, no qual os idosos do
concelho são os convidados
de honra nos almoços sénior,
uma parceria entre o município
e as 13 juntas de freguesia do
concelho. O Festival do Vinho
de Torres Vedras, na sua quinta
edição, pretende promover a
produção vinícola através da
mostra e venda permanente de
vinho de Torres Vedras, num
espaço orientado para o efeito no
Pavilhão Multiusos da Expotorres
em conjunto com 12 produtores
locais. Decorre, também ao longo
do evento, um conjunto de provas
e um concurso vinícola, em que se
premeia a qualidade dos vinhos
tinto e branco da região.
Também nesta edição de 2016,
o Festival do Pastel de Feijão de
Torres Vedras regressa às Festas
da Cidade com um conjunto
de provas, promovidas pelos 12

Lisboa Halloween Parade

Terceira
assombração
da Avenida
de Roma
A chuva ameaçou e os mascarados ainda pensaram em desistir,
porque maquilhagem borratada é bem mais assustadora, mas
o desfile prosseguiu na festa do medo a brincar
Reportagem
Inês Paulos
Um verdadeiro
desfile de
horrores encheu
a Avenida
Estados Unidos
da América e a
Avenida de Roma
numa noite de
Outono

Apesar da chuva que ameaçou
estragar a festa, a noite das bruxas
em Lisboa recebeu a terceira
edição da Halloween Parade, com
o objetivo de sempre: dinamizar
o comércio local com um desfile
de mascarados inspirados pelo
espírito desta tradição. A iniciativa
contou com o apoio da Junta de
Freguesia do Areeiro e este ano a
adesão foi ainda maior.
Um verdadeiro desfile de
horrores encheu a Avenida
Estados Unidos da América e a
Avenida de Roma numa noite
de Outono, ainda temperado, o
que permitiu a comparência de
famílias e grupos de amigos. Há
os que levaram mais a sério o
desafio e demoraram algumas
horas a preparem-se, porque
trata-se de maquilhagem, fatos

produzidos, latex para feridas
falsas… e os que optaram apenas
por uma máscara, mas o certo
é que por mascarar há poucos,
e nem os cães escaparam à
brincadeira.
As vozes em torno não
são apenas portuguesas, há
participantes ingleses, japoneses,
indianos que aproveitaram para
festejar o Halloween por cá.
Muitos moradores confessam
que, apesar de esta ser a terceira
edição, é a primeira vez que
souberam da iniciativa e estão
pasmados com a criatividade das
máscaras.
À medida que se desce a rua, a
energia desta encenação enche o
ar, crescem os sustos das crianças
aos transeuntes, somam-se as
máscaras mais assustadoras nas
lojas abertas, com descontos
propositados para aquela noite.
E nada foge ao tema, a decoração

aposta no medo e os empregados,
embora sorridentes, pingam
sangue (falso).
A tradição, apesar de não
ser portuguesa, mais uma
importação dos Estados Unidos
da América, veio para ficar. As
crianças gostam da magia da
noite e os pais aprenderam a fazêlos felizes e, se em anos anteriores
dispensavam as máscaras,
começaram a ceder aos poucos e
agora combinam tudo em família.
Os grupos em passeio
reuniram-se num palco
improvisado onde os mais
originais, de todas as idades,
foram premiados. O espetáculo
terminou e as pessoas
dispersaram, quem sabe em
busca de uma vassoura que lhes
desse boleia, e no alto de uma
varanda um carrasco observava,
talvez já a sonhar com a quarta
edição ainda mais assustadora.

produtores locais deste doce
regional, representados no
Pavilhão Multiusos da Expotorres.
No fecho das festas, a 12 de
Novembro, será anunciado o
vencedor do concurso Pastel de
Feijão de Torres Vedras 2016,
no decorrer da Grande Final do
Festival das Vindimas, em que o
doce tradicional da terra e um dos
sabores que melhor caracteriza a
identidade do concelho torriense
será uma das estrelas da festa.
Este concurso pretende
premiar a qualidade dos pastéis
de feijão que se encontram à
venda nas pastelarias do concelho
de Torres Vedras. Bem como o
concurso “A minha sobremesa
tem Pastel de Feijão”, dirigido às

Os acordeões,
o vinho e
os pastéis
de feijão
prometem
colocar Torres
Vedras na rota
dos festivais a
não perder
escolas, restaurantes, pastelarias e
pasteleiros do concelho de Torres
Vedras. Este roteiro gastronómico
pelas Festas da Cidade de Torres
Vedras apenas ficará completo
com a Mostra de Uvada e Bolos
de Ferradura, produtos locais
que imperam nas tasquinhas no
Pavilhão Multiusos da Expotorres.
No dia de encerramento
das Festas da Cidade de Torres
Vedras, o Pavilhão Multiusos
da Expotorres “veste-se de
gala” para a coroação da nova
Rainha das Vindimas de Torres
Vedras. Depois de percorrerem
as eliminatórias disputadas

Nada foge ao
tema, a decoração
aposta no medo
e os empregados,
embora
sorridentes,
pingam sangue
(falso)

nas 13 freguesias do concelho,
as candidatas eleitas disputam
a grande final, na qual será
conhecida a Rainha do Festival
das Vindimas 2016.
Numa noite que se espera
de surpresas, junta-se um
espectáculo com muita música,
beleza e juventude, que nesta
edição contará com a atuação
da cantora da terra Susana Félix.
Também a iniciativa artística
que procura cruzar a tradição
e a partilha de experiências
por influência da música, num
encontro único de sonoridades
oriundas de várias culturas e
géneros, tem animado a 13ª
edição dos Acordeões do Mundo
no Teatro-Cine de Torres Vedras,
em quatro concertos que se têm
desdobrado nas 18 Merendas do
Acordeão, percorrendo diversos
espaços gastronómicos e unidades
hoteleiras da cidade e do concelho.
Esta edição do festival abriu a
28 de Outubro com a atuação do
libanês Elias Lammam e a 29 com
o concerto da egípcia Youssra El
Hawary, num mergulho na música
árabe, representada por estes
acordeonistas do Médio Oriente.
Já a 4 de Novembro foi a vez da
música portuguesa subir ao palco,
com o projecto FANDANGO, numa
mistura de melodias portuguesas
com sonoridades da eletrónica.
No dia seguinte, o acordeonista
brasileiro Renato Borghetti com a
sua “gaita-ponto” (conjugação de
concertina e acordeão de botões)
voltou a lotar, pela quarta noite
de concertos internacionais de
acordeão, o Teatro-Cine de Torres
Vedras. Afinal, a festa tinha sido
abençoada na abertura a 27 de
Outubro, data assinalada pelo dia
de S. Gonçalo de Lagos, padroeiro
da cidade, na qual foi celebrada
uma missa em sua honra na Igreja
de Nossa Senhora da Graça, em
Torres Vedras.
LUÍS FIRMO

Mostra de vinhos de Torres Vedras nas tasquinhas da Expotorres
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Mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Europa em busca de esperança

Resposta portuguesa ao acolhimento de refugiados

Apoiar cidadãos vulneráveis
Perante uma das maiores crises humanitárias contemporâneas, Portugal
mostra-se solidário e disponível para acolher mais refugiados, que quer integrar
com segurança e bem estar geral
Catarina Vaia
Nos próximos dois anos, a resposta portuguesa definiu o acolhimento de 4754 cidadãos da
Síria, Iraque e Eritreia, no contexto atual de cidadãos vulneráveis em busca de asilo na União
Europeia. No último ano, Portugal recebeu 676 pessoas no
âmbito da recolocação a que se
somaram outros 51 refugiados
ao abrigo do programa de reinstalação a pedido do Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados (ACNUR). É também um dos países europeus
onde existe maior compaixão e
apoio ao acolhimento de refugiados sírios, indica uma sondagem internacional divulgada
pela organização não-governamental International Rescue
Committee (IRC).
Mas nem sempre foi assim. Os
números e as imagens criaram
sentimentos contraditórios entre os europeus - a vontade de
Portugal em acolher refugiados
também gerou movimentos de
contestação e descontentamento. Entre as principais razões
de hesitação estão a pressão no
sistema da segurança social, nas

finanças e serviços públicos, garantindo a resposta de escolas e
hospitais, e também o aumento
dos riscos de segurança, seja em
termos de ataques terroristas ou
de potencial criminalidade.
“Há muito a fazer para Portugal manter esta posição de
acolhimento e de integração
de refugiados, contribuir para
que a resposta europeia seja
solidária e eficaz e sensibilizar
a opinião pública da UE para
uma cultura positiva face a este
drama enorme dos refugiados.
Mas o balanço nacional é muito
positivo “, lembrou Rui Marques,
presidente do Instituto Padre
António Vieira e um dos mentores da Plataforma de Apoio aos
Refugiados (PAR).
A atual crise humanitária evoca o respeito e a integração dos
refugiados em vários países,
promovendo a desejável proteção internacional às pessoas
que fogem dos seus países de
origem e que não podem regressar devido aos conflitos armados e a perseguições políticas
ou sociais, em prol dos direitos
humanos e do desenvolvimento
sustentável. Afinal, o número de
pessoas fugidas da Síria em bus-

ca de asilo nos países vizinhos
ultrapassou os 4 milhões, confirmando que esta é a maior crise
de refugiados no mundo.
Segundo o IRC, a Europa recebeu 8% dos refugiados a nível
global, enquanto outros países
de baixo ou médio rendimento
albergam 86% dos refugiados
mundiais. Na Turquia foram já
acolhidos cerca de 1,8 milhões

“Segurança,
bem-estar
económico e
tratamento
justo dos
refugiados
devem estar
juntos”
de sírios. No Líbano, uma em
cada quatro pessoas é um refugiado sírio e dados da ONU
indicam que são já cerca de 1,2
milhões os refugiados no país.
A Jordânia é o terceiro país daquela região que mais refugiados acolheu e números da ONU

apontam para a presença de
cerca de 630 mil de sírios neste
país. Já o Iraque recebeu cerca
de 250 mil refugiados sírios, o
Egipto assimilou cerca de 133
mil e mais de 24 mil foram recebidos em outros países do
Norte da África. E estes números não incluem os mais de 270
mil pedidos de asilo de sírios na
Europa e milhares de outros refugiados do país realojados em
outras latitudes.
“Numa altura em que a retórica tóxica conseguiu chegar
à agenda política, há aqui um
sinal claro aos governos para
juntarem compaixão à competência na resposta à crise dos refugiados. Segurança, bem-estar
económico e tratamento justo
dos refugiados podem e devem
estar juntos”, afirmou David Miliband, antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.
Também as ONG que prestam
assistência humanitária e apoio
ao desenvolvimento lançaram
um apelo aos líderes europeus
para acolherem metade de todos os refugiados sírios e 25%
dos refugiados a nível global,
num total de 540 mil nos próximos cinco anos.
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Ocupação de rua

Lisboa será Capital Ibero-Americana da Cultura em 2017

Tendas
no coração
de Paris

Pontes latinas

Com o desmantelamento da “Selva” em Calais, muitos refugiados
sentiram-se desamparados. Sem
saber para onde ir e com carência
de uma solução permanente, ocuparam os terrenos em volta da estação Gare du Nord, no norte da capital francesa, num acampamento
povoado de tendas e colchões improvisados. Aqui, os mais de dois
mil migrantes vivem em condições
desumanas, apelando para que o
governo francês execute medidas
de urgência rapidamente.
A única resposta que encontraram até agora foi a acção da polícia
francesa que tem procurado dissuadir esta ocupação de rua. Aliás,
esta zona da capital francesa tem
vindo a receber nos últimos dois
anos vários grupos de excluídos.
Sob o metropolitano elevado entre
as estações de La Chapelle e Barbés Rochechouart, em pleno coração de Paris, várias pessoas vivem entre barracas e colchões ao
ar livre num improvisado campo
de refugiados. Cercadas pelo ruído quase constante dos comboios
da movimentada estação Gare du
Nord e dos do metro que passam
em intervalos de poucos minutos.
Esta concentração agudizou-se
com a evacuação do maior bairro de lata do país, na madrugada
do dia 24 de Outubro em Calais,
composto por mais de seis mil refugiados do Afeganistão, Sudão e
Eritreia. Até lá, viviam em tendas
e contentores sem condições, a
maioria esperava apenas a oportunidade para atravessar o canal da
Mancha e chegar ao Reino Unido
em procura de uma vida melhor,
ultrapassando assim a violência
daqueles dias.
Um dos aspectos mais complexos desta operação seria a existência de cerca de 1500 menores isolados, ainda que alguns possuíssem ligações familiares no Reino
Unido. Pela primeira vez, 53 meninas na sua maioria eritreias foram admitidas em território britânico, depois de várias negociações.
Cerca de 1.250 polícias e seguranças foram mobilizados para garantir que a operação decorresse
sem incidentes, sendo o objectivo
principal enviá-los para centros de
acolhimento por todo o território
francês. Agora, é na capital francesa que este drama exige soluções
humanitárias. Catarina Vaia

Regresso dos
Red Hot Chilli
Peppers

“Passado e Presente” de mãos dadas para celebrar as artes em Lisboa,
escolhida para ser Capital Ibero-americana da Cultura no próximo ano.
Vinte e dois anos depois, o desafio repete-se e a programação do evento
já está fechada
Diogo Soares
O novo ano começa no dia 1,
mas o evento só arranca dia 7
com a exposição “Al Final del
Paraíso”, do mexicano Demián
Flores, no Padrão dos Descobrimentos. Um trabalho inspirado
nas crónicas do missionário espanhol Bartolomeu de Las Casas
sobre os nativos do México. A
programação contará com mais
de centena e meia de atividades
e nelas participarão centenas de
artistas, produtores, professores,
divulgadores, para, em conjunto
com os lisboetas, construírem a
Cidade Cultural.
Na apresentação do programa Lisboa Capital Ibero-americana da Cultura 2017, “Passado e Presente”, o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa
(CML), Fernando Medina, sublinhou que “não haverá futuro
numa cidade que não valorize
a cultura”. A cidade de Lisboa
foi eleita pela União das Cidades Capitais Ibero-Americanas
(UCCI) para ser a Capital Cultural em 2017, no contexto desta
rede internacional que reúne
30 cidades e da qual Lisboa faz
parte desde 1982.
A proposta, apresentada por
Lisboa na reunião do Comité
Setorial da Cultura na Guate-

mala, em Novembro de 2015,
foi aprovada por unanimidade
e formalmente ratificada em
Junho de 2016, em La Paz (Bolívia). Já não é a primeira vez que
Lisboa assume este papel. Em
1994, o mesmo projeto tinha-lhe
sido atribuído, juntamente com
o papel de Capital Europeia da
Cultura.
O tema deste ano cruza o
multifacetado presente da criação artística ibero-americana,
sem ignorar um passado que
também é feito pela herança de
colonizadores e colonizados ,
afinal trata-se de uma aposta
no “Presente e Passado”. A coordenação e programação serão
asseguradas pelo curador António Pinto Ribeiro que, na apresentação pública do evento,
revelou ter concebido o projeto
num “curto espaço de seis meses”. As reações a esta disciplina
de conceção tão atempada não
se fizeram esperar. “É inédito
termos a programação fechada
com esta antecedência, foi uma
experiência gratificante”, acrescentou Catarina Vaz Pinto, vereadora da Cultura.
Assim, durante 2017, Lisboa
vai receber, entre outras, a exposição “Visão Yanomani”, com
fotografias de indígenas feitas
pela brasileira Claudia Andujar,

pertencentes ao Centro de Artes de Inhotim, bem como uma
exposição de máscaras mexicanas, cerca de 300, no Museu de
Lisboa. Destaque ainda nas artes performativas para a estreia
mundial de um solo criado pelo
coreógrafo sevilhano Israel Galván para Carlos Pinillos, bailarino principal da Companhia Nacional de Bailado, e para a peça
“Vigilia de Noche”, do argentino
Daniel Veronese.
Quanto ao programa musical, Pinto Ribeiro deixa ainda

“Não haverá
futuro numa
cidade que
não valorize
a cultura”.
António Pinto Ribeiro,
Comissário geral do evento

Pinto Ribeiro garante a
coordenação e programação
de “Passado e Presente” que
já desenhou num “curto
espaço de seis meses”

alguns nomes e repertórios por
preencher, mas o essencial está
dito e não traz grandes surpresas. Começa a 7 de Janeiro no
São Luiz, com um concerto triplo, três vozes dignas de aplauso: Gisela João (Portugal), Mariela Condo (Equador) e Yomira
John (Panamá).
Para a execução do evento
estão envolvidos mais de 40
equipamentos culturais públicos, além de organizações culturais como a Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação
Cultural de Lisboa (EGEAC) e a
Casa da América Latina. A CML
garante que todas as instituições
culturais da cidade foram convidadas a participar nesta iniciativa. Catarina Vaz Pinto referiu
ainda que em termos de custos,
o projeto implica um milhão e
meio de euros, em logística e comunicação, mais o orçamento
anual de cada instituição municipal envolvida.
E já a pensar no futuro, a
União das Cidades Capitais Ibero-Americanas revelou que em
2018 será a vez de La Paz (Bolívia) de assumir o papel de Capital Ibero-americana da Cultura.
Em 2019, Panamá. Em 2020,
outras artes marcarão os dias
ibero-americanos numa capital
ainda não revelada.
DR

Liaboa A banda de rock
norte-americana atuará no
festival Super Bock Super
Rock 2017, a 13 de Julho,
apresentando o seu álbum,
The Gateaway, lançado em
Junho deste ano. Os Red Hot
Chili Peppers já não marcavam presença em Portugal
desde 2006, onde atuaram
no Rock in Rio.
Luís Montez, promotor
do Super Bock Super Rock,
pretende ter na edição de
2017 um palco no Rio Tejo,
animado pelo espírito das
festas de Lisboa, já que o
evento decorre de 13 a 16
de Julho. Os bilhetes já estão à venda e o passe geral
tem um custo de 109 euros,
sendo o bilhete diário de 55
euros.

Homenagem
a Manoel
de Oliveira
Nova Iorque recebeu na
passada quarta-feira, o virtuosismo de Bruno Belthoise, pianista, num concerto
em homenagem ao cineasta português. Intitulado
“Manoel de Oliveira – Uma
homenagem musical”, o
espetáculo remete para a
obra deste autor incontornável do cinema europeu,
centrando-se nos ambientes de “Douro, fauna fluvial”.
O espetáculo já havia sido
apresentado, em Montreal,
a 28 de Outubro. Em Portugal, também se somam
as homenagens ao cineasta nortenho, com a estreia
recente de “Eu, Manoel de
Oliveira e o cinema” do seu
aprendiz, talvez herdeiro,
João Botelho.

Humor de
anti-herói
Guimarães Depois de Lisboa e Açores, é agora a vez
de Guimarães receber “Tipo
Anti-Herói”, o quarto espetáculo de stand-up comedy de
Salvador Martinha. Com um
reportório completamente renovado, o humorista
promete “salvar a humanidade” de situações tristes.
Mas deixa desde já o aviso:
vai “falhar redondamente”.
O espetáculo está agendado
para o próximo sábado, dia
12, com início marcado para
as 21h30, no Teatro São Mamede. Os bilhetes custam
entre 10 e 15 euros.
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Diogo Jurze arquitecto

“Temos que nos adaptar às necessidades:
dos clientes, económicas, ambientais…”
Uma equipa anónima de arquitectos portugueses foi distinguida com um prémio da União Internacional
dos Arquitectos, na China. O projecto primou pela humildade, pelo respeito pela cultura chinesa, e por
adaptar a concepção e os materiais ao local

Gazeta do Cenjor

pelo menos 100 cidades na
China e 20 já é certo que serão
construídas.
O prémio trouxe mais
oportunidades, mais
participação em concursos?

Este projecto abriu-nos imensas
portas e esta equipa-base
conseguiu angariar novos
clientes e outros convites. Para
mim foi muito bom, já que
ainda antes de ter a licenciatura
já tinha no meu currículo um
projecto desta importância e
agora, aos 23 anos, no início do
meu trajecto profissional, este
projecto ajuda-me a continuar
a procura, já que em Portugal
é complicado haver propostas
a não ser investidores privados
ou pequenos clientes. E alterou
o nosso panorama profissional,
até porque esta equipa é recente
no mundo profissional e agora é
que estão a chegar os projectos,
também facilitados por este
grande lançamento.
O seu futuro profissional
passa por apostar em
concursos ou procura
trabalhar com outros
arquitectos de renome?

Entrevista
Ivo Neves
Aos 23 anos, Diogo Jurze, é
um dos arquitectos da equipa
responsável pelo projecto Floral
Hotel , que há cerca de um ano
foi distinguida com um prémio
da União Internacional dos
Arquitectos, na China. Com Rui
Jurze, seu pai, Joana Moreira
e Jorge Francisco o sonho de
desenhar casas viáveis, também
partilhado com o tio, projectista,
ganhou outro fôlego.
Há cerca de um ano surgiu
a sua primeira grande
experiencia no mundo
da arquitectura com este
concurso na China…

A iniciativa partiu inteiramente
do meu pai que formou uma
equipa, em queria juntar
varias gerações, e foi um
projecto anónimo, sem ligação
a nenhuma empresa nem
nenhum atelier. O projecto
nasceu como fruto da geração
do Jorge Francisco e do Rui
Jurze, ambos com cerca de 50
anos, e da geração seguinte com
Joana Moreira (27), sendo eu o
mais novo da equipa (na altura
com 21 anos). Cada um ofereceu
as suas ferramentas… O Jorge
liderou o “desenho artístico”, o
Rui trabalhou o conceptual e o
“desenho técnico” com as ideias
mais inovadoras da Joana e eu
trouxe a inovação no 3D e na
simulação gráfica, que é agora
parte essencial nos projectos
de arquitectura. Na altura a
Joana Moreira é que foi
como arquitecta
responsável, pois o
meu pai embora tenha
sido projectista, só
recentemente tinha
o curso, tal como
o Jorge e eu.

Sendo um projecto para
construção na China,
procuraram ligações entre
a cultura oriental e a vossa
arquitectura europeia?

O projecto consistiu na
construção de um hotel floral,
já que naquela zona, província
de Jiangxi, cidade de
Ruichang, é muito comum
a grande variedade de
flores. O nosso projecto
consistia numa proposta
de um hotel de três
estrelas com cerca de
200 quartos, uma área
com ginásio, restaurante,
piscina, parque de
estacionamento. E
propusemos uma casa de
chá, dada a importância
do chá na cultura chinesa.
Usámos materiais
tipicamente portugueses
como a cortiça na própria
fachada do edifício, já

“Os arquitectos
portugueses
deveriam
ter tantas
oportunidades
em Portugal
como tem no
estrangeiro”

que é um dos materiais mais
sustentáveis à face da terra, não
polui e é muito bom em termos
de isolamento. Depois tivemos
ainda em conta questões como
a renovação de energia, com
painéis solares na cobertura e
juntámos elementos ligados
à história e cultura chinesas.
Havia cerca de 15 projectos
diferentes e nós inscrevemo-nos
neste do hotel temático, sem
restrições nem estruturais nem
orçamentais.
Na classificação geral de
todas as propostas ficámos
em 3º, e na classificação do
hotel ficamos mesmo em 1º
lugar. Na própria apresentação
do projecto o júri disse que o
nosso projecto primou pela
humildade, pela procura de
conhecimento da cultura
chinesa, e por adaptar a
arquitectura ao local.
O vosso hotel será construído
e vão manter a ligação ao
projecto global?

A construção deste projecto era
para ter sido já iniciada, mas
neste momento encontrase em discussão do
masterplan, e estamos em
reflexão de como será
esta nova cidade que
aposta na inovação.
Inicialmente só
participámos para
este projecto, mas
quando fomos
à cerimónia
de entrega dos
prémios, na China,
fomos convidados,
nós e mais alguns
arquitectos, a
participar nas
próximas cidades.
O objectivo desta
empresa é a
construção de
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Gostaria imenso de poder
trabalhar com alguns arquitectos
de renome como Souto Moura,
Siza Vieira… ou fora do país
com o atelier dos BIG ou Rem
Koolhaas que são os arquitectos
que actualmente estão no topo,
tanto em termos práticos como
inovadores. Na nossa área
temos sempre que nos adaptar
às necessidades… dos clientes,
económicas, ambientais, da
sustentabilidade em geral.
Apesar de haver muito
bom trabalho em Portugal, as
grandes ideias e as grandes
inovações precisam de mundo
e é nesse âmbito que gostava de
estar no “epicentro” das grandes
oportunidades e desafios.
Os concursos em Portugal
funcionam muito pela reputação
do arquitecto e deveríamos
deixar a obra falar mais, afinal,
é este o princípio do anonimato
nos concursos. O aumento dos
concursos anónimos, a maior
participação de arquitectos
portugueses seriam essenciais
para melhorar a oportunidade de
crescimento do sector em Portugal.
A Casa da Música do Porto e
mais recentemente o MAATMuseu da Arquitectura, Arte e
Tecnologia são assinadas por
arquitectos estrangeiros…

O MAAT foi sem dúvida uma
excelente iniciativa que permite
uma enorme divulgação da
arquitectura em Portugal, mas
o facto de escolherem uma
arquitecta estrangeira é um pouco
paradoxal. Damos protagonismo
à arquitectura em Portugal com
um museu numa zona histórica,
que tem tido uma enorme
afluência. Sem querer tirar mérito
à arquitecta, Amanda Levete,
esse marco da arquitectura em
Portugal é realizado por uma
arquitecta estrangeira. Assim,
investimos e desinvestimos ao
mesmo tempo.

Bob Dylan e a grande surpresa dos Prémio Nobel 2016

A poesia cantada
que dividiu o Mundo
Primeiro vieram as palmas e a surpresa, depois o descontentamento e a discussão.
O Prémio Nobel que abalou os alicerces literários pode revelar novos horizontes para a poesia
Ricardo Barras
A distinção que consagrou Bob
Dylan como o primeiro cantautor da História a ser galardoado
com o Prémio Nobel, foi uma
surpresa para a maioria dos presentes na Academia Real, em
Estocolmo, palco onde anualmente é anunciado o prémio
literário. Sara Darius, secretária
permanente da Academia Sueca, comparou Dylan aos grandes
poetas da Grécia Antiga, sublinhando que o músico encarna a
tradição poética inglesa.
“Se olharmos para o passado,
descobrimos Homero ou Safo,
que escreviam textos poéticos
que era suposto serem ouvidos
(…) que fossem interpretados,
a maior parte das vezes com
acompanhamento de instrumentos, e o mesmo sucede com
Bob Dylan”, afirmou ainda Sara
Danius. “Ainda lemos Homero e
Safo e apreciamo-los. O mesmo
acontece com Bob Dylan, que
pode ser lido e deve ser lido. É
um grande poeta na tradição
inglesa, na grande tradição
poética inglesa.”
Mas nem só de opiniões positivas se reveste esta nomeação. O escritor peruano Mario
Vargas Llosa, que ganhou o
Nobel da Literatura em 2010,
discorda desta decisão. “Gosto
muito dele [Dylan] como cantor, mas creio que foi um equívoco da Academia Sueca (…) a
civilização do espetáculo entrou na Academia e pergunto-me se para o ano vão dar o
prémio Nobel a um futebolista”, declarou o escritor ao Huffington Post. E defende que o
prémio deveria distinguir uma
grande obra que tenha marcado um tempo, ou a obra de um
autor até aí pouco conhecido
mas que mereça esse reconhecimento, “e não o espetáculo de
um grande cantor”.
Também em Portugal se verificaram opiniões contraditórias
sobre o mais recente vencedor
do Nobel. O cantor e compositor Sérgio Godinho, um dos
grandes nomes da música popular portuguesa, foi um dos
que apoiaram a decisão da
Academia. “É ao mesmo tempo
o reconhecimento de uma arte
e de um ofício que também é o
meu, e essencialmente é uma
distinção merecida porque o
Dylan tem uma importância
fulcral na música e na cultura
americanas”, afirmou o músico. E acrescentou: “É uma arte
que junta duas artes: a palavra e a música, sendo o Dylan

Os versos de
Sérgio Godinho,
Jorge Palma,
José Mário
Branco ou mais
recentemente
de Miguel
Araújo ou
Samuel Úria são
uma forma de
atear emoções,
de despertar
o imaginário
contemporâneo

premiado pelo aspeto literário,
embora não nos possamos abstrair que as canções congregam
duas formas de expressão. É
um prémio justo.”
Também Jorge Palma reagiu
de forma positiva ao prémio.
“O homem merece porque tem
sabido elevar como ninguém a
canção popular ao seu mais alto
nível sociocultural e político”,
sublinha. “Esta distinção poderia ser dada a muitos outros
mas fico contente por ser Bob o
escolhido este ano”, acrescenta
o músico.
Já Zeferino Coelho, o único
editor português que publicou

um Nobel (Saramago), discorda
da decisão. “O Nobel trata de
Literatura, o que não é o caso.
Conheço mal o cantor e não
aprecio o que faz. Teve a sua
influência mas não é um Philip Roth. (…) É um tiro no pé da
Academia, que atrasou o anúncio por causa desta embrulhada. Para o ano vamos fazer
uma campanha pelo poeta Chico Buarque, isto porque Zeca
Afonso já morreu”, apontou.
A escritora Lídia Jorge, também mostrou espanto pela nomeação. “Acho triste e apenas
confirma que a Academia Sueca está a viver o tempo do espe-

táculo em vez do da literatura.
Corre atrás da moda e não do
trabalho verdadeiramente literário” , defende a escritora.
A discussão entre a “alta cultura” e a “baixa cultura” sempre existiu e foi intensificada
com o Nobel de Dylan. Muitos
escritores, como Vargas Llosa,
consideram que a cultura tem
de estar limitada a uma certa
“elite”. Aos olhos dos críticos,
Bob Dylan é, acima de tudo, um
cantor e compositor, e por isso
um símbolo menor, o que relega a sua poesia para um nível
secundário. Mas não serão os
versos de Godinho, Jorge Palma, José Mário Branco ou mais
recentemente de Miguel Araújo
ou Samuel Úria, uma forma de
atear emoções, de despertar o
nosso imaginário? A Academia
achou que sim.
E distinguiu o músico americano de 75 anos, responsável
por êxitos como Blowin in the
Wind e The Times They Are a-Changin, músicas que ficaram
ligadas à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e a movimentos antiguerra, simbolos
contemporâneos.
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Clássico entre Porto e Benfica termina em empate ao cair do pano

O encontro entre o Futebol Clube
do Porto e o Sport Lisboa e Benfica jogou-se no passado domingo no Estádio do Dragão, a par
10ª jornada do campeonato. Foi
uma partida de alto nível entre
os rivais, jogada num clima tenso
e agitado, entre as duas equipas
do topo da I Liga, que terminou
num 1-1. O FC Porto manteve-se por cima na maior parte do
jogo, contudo não conseguiu ser
feliz. Teve várias ocasiões de golo
e mais domínio de bola, sobretudo na primeira parte, contra uma
grande prestação de Ederson, o
guarda-redes das águias.
No entanto, só chegaria ao golo
pouco tempo depois do intervalo.
Diogo Jota, assistido por Jesus Corona, remata a bola entre Ederson
e o poste da baliza, marcando o
primeiro golo da partida. A vantagem da equipa azul e branca obriga Rui Vitória a fazer uma nova
substituição, André Horta entra

hipótese a Casillas. Um golo marcado aos 90+2’ que faz relembrar
o golo de Kelvin contra os encarnados que, em 2013, valeu a taça
do campeonato aos dragões.
Mais tarde, Nuno Espírito Santo lamenta o resultado e admite
que este pode deixar marcas na
equipa. “Foi um jogo em que fomos melhores, superiores. Nas
ocasiões, em todo o desenrolar
de um jogo que nos deixa muito
magoados. Nós, os protagonistas,
somos os únicos que vão recordar
este jogo. Era importante vencer,
empatámos e estamos iguais.
Não é definitivo, ainda falta muito campeonato, mas este jogo vai
deixar-nos magoados e é importante que nos levantemos rápido”,
analisou Nuno à SportTV.
No outro lado, o treinador dos
encarnados identifica as fragilidades da partida. “A primeira
parte não foi boa da nossa parte,
deixámos o FC Porto ter o controlo do jogo. Rectificámos alguns
aspetos ao intervalo, sofremos o

Clubes
não irão
defrontar o
Canelas 2010

Victoria Corotinschi

A ansiedade
do Porto
marcou
terreno,
concedendo
um golo
de cabeça
ao defesa
argentino
rival, após
erro colossal
de Herrera

golo no início mas a equipa teve
uma reação muito boa, soltou-se
e começámos à procura de um
jogo mais ofensivo. Marcámos
no final, acreditámos até ao fim
num jogo que teve um conjunto
de contrariedades que acabaram
por limitar-nos.”
Ainda assim, sublinha o espírito de corpo da sua equipa.
“Temos um grupo fantástico,
jogámos para aqueles que não
puderam cá estar e para os benfiquistas. Queríamos ganhar, mas
o empate é saboroso”, acrescenta
ainda à SportTV.
Com o empate, o Benfica mantém o primeiro lugar isolado, com
cinco pontos de vantagem sobre
o FC Porto e do Sporting Clube
de Portugal que, após uma vitória
por 3-0 contra o Arouca, ocorrida
na mesma noite, ascendeu ao terceiro lugar com os mesmo pontos
que os dragões. A I Liga regressa
no fim-de-semana de 26 e 27 de
Novembro, após uma pausa para a
Taça de Portugal e o Mundial 2018.
DR

Lisandro López foi o autor do golo que garantiu um ponto ao Benfica

Associação de
Futebol do Porto

Leão volta
a mostrar
as garras

Um golo de Diogo Jota aos 50’ e outro de Lisandro López aos 90+’2, deixam tudo na mesma
na Liga NOS. E evoca a memória do golo de Kelvin contra os encarnados que, em 2013,
valeu a taça do campeonato aos dragões
pelo médio esquerdo Cervi aos 59
minutos e Raul Jimenez substitui
Eduardo Salvio aos 73’. O capitão
das águias foi obrigado a sair por
problemas físicos, nos primeiros
minutos de jogo, cedendo o lugar
a Lisandro López, que acaba por
marcar o golo do empate nos descontos finais.
Numa segunda parte em que
o Benfica faz um jogo estatisticamente superior (passando de 39%
para 50% de posse de bola, de quatro ocasiões criadas para 11, e de
cinco para 12 remates efectuados).
A recuperação notável do clube
tricampeão fez com que Nuno
Espírito Santo chamasse Miguel
Layun e Hector Herrera aos relvados, aos 76’ e 87’ respectivamente,
em troca de Oliver Torres e Diogo
Jota, até então, o herói da noite.
A ansiedade do Porto marcou
terreno, concedendo um golo de
cabeça ao defesa argentino rival,
que aproveitou um erro crasso
de Herrera na tentativa de ganhar
um pontapé de baliza, não dando
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Sporting - Arouca

O regresso da
maldição dos 92’
Catarina Almeida
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O Sporting Clube de Portugal
volta aos triunfos em dia de
regresso do braçadeira amarela Adrien Silva. Afinal, os leões
não venciam para o campeonato há quatro jogos.
O Sporting recebeu e venceu
o 17º classificado Arouca, quebrando a seca de quatro jogos
sem vencer no campeonato. A
última vez que os leões venceram em casa foi a 27 de Setembro em jogo para a Liga dos
Campeões frente ao Légia Varsóvia, por 2-0. E como no futebol não há coincidências, essa
partida foi também marcada
pela última do capitão Adrien
Silva, lesionando-se assim, até
ao domingo passado.
Os leões entraram dominadores. Logo aos 9’ o holandês
Bas Dost, assistido por um lançamento na lateral direita de
João Pereira que colocou a bola
na área, abriu o marcador com
um pontapé cruzado para fora
do alcance do guarda-redes
Rafael Bracalli. A equipa leonina controlou toda a primeira
parte, sempre na procura pelo
aumento da vantagem, mas
acabou por ir para intervalo a
vencer pela margem mínima.
Aos 49’ o Arouca passou a ter
10 jogadores em campo, após a
atribuição do 2º amarelo a Vítor Gomes, por infantilidade ao
tentar impedir um lançamento
lateral. O pressionado Arouca,
agora só com 10 jogadores em
campo, parecia estar com a
cabeça fora do jogo e aos 53’ o
costa-riquenho Joel Campbell
dilatou o marcador.
Houve ainda tempo para o
regressado Adrien sofrer e falhar um pénalti. Mas o capitão
rapidamente se redimiu. Aos
69’ levantou a cabeça e lançou
Joel Campbell que assistiu Bas
Dost para o 3-0. O holandês regressou aos golos após 6 jogos
sem o fazer.
O Sporting conta com 21
pontos, os mesmos que o FC
Porto e está agora a cinco pontos do líder.

A vitória do Sporting foi marcada
também pelo regresso de Adrien

Catarina Almeida

Mafalda Carvalho e Luís Cruz

Ed. Física volta a contar para a média de ingresso no Ensino Superior

Desporto
a quanto obrigas
Se para uns, a avaliação em Educação Física pode prejudicar
a média de entrada numa futura opção académica, para
outros é impensável desvalorizar esta unidade curricular
porque, muito mais do que uma prática física, é um canal de
desenvolvimento cognitivo e motor
Inês Cunha
As opiniões são várias no arranque do atual ano letivo em matéria de visibilidade desportiva.
Há quem seja contra a influência desta disciplina na média,
quem seja a favor e, até, quem
consiga perceber os dois pontos de vista. Mariana Brízido,
aluna de 2º ano da licenciatura
em Medicina, em Lisboa, soma
os dois olhares: por um lado sublinha que “existe muita subjetividade nas notas atribuídas a
esta disciplina, o que acaba por
ser negativo para quem quer ingressar em cursos onde as notas
de candidatura são altas”, apesar de ter tido 17 a Educação Física, no seu ano de candidatura,
o que não afetou a sua entrada
em Medicina. Apesar disso,
defende que “todas as pessoas
devem praticar atividade física
regularmente”, reforçando que
“os alunos não se devem focar
só nas notas, até porque ter
Educação Física duas vezes por
semana não rouba assim tanto
tempo”.
Contudo, para a professora
de Educação Física, Mafalda
Carvalho, a lecionar o 1º Ciclo
e mestrada em Educação Física, “o facto de até ao 10º ano a
Educação Física contar para a
média e a partir daí ser desvalorizada é porque se avalia esta
como unicamente desportiva”.

Frontal, considera esta leitura
“errada”, já que “a unidade curricular abrange um mundo de
competências” sobre o qual “às
vezes, as pessoas nem têm conhecimento”.
“Se para um aluno que concorre a um curso de Desporto,
o Português influenciará a sua
média, porque é que para um
aluno que se candidata a um
curso de Medicina a Educação
Física não contará para o seu
ingresso no ensino superior?”,

“A atividade
física é uma
chave para
a obtenção
de espírito
de sacrifício,
superação
e valores
fundamentais,
como a
entreajuda”
enfatiza a professora. Também
para Luís Cruz, no 2º ano da licenciatura em Educação Física
e Desporto, na Universidade
Lusófona de Humanidades e
Tecnologia (ULHT), a atividade
física “é um caminho para uma

criança se tornar organizada e
predisposta a hábitos de vida
saudáveis”, assim como é “uma
chave para a obtenção de espírito de sacrifício, superação e
valores fundamentais, como a
entreajuda”.
Afinal, o modo como o ensino
global está estruturado revela
opções. “Se, desde a primária,
fosse incutido às crianças que
a Educação Física é tão importante como qualquer outra disciplina, os alunos esforçar-se-iam mais e, quando chegassem
ao ensino secundário, o seu
aproveitamento ia ser melhor.
Assim, a discussão sobre as notas de Educação Física poderem
baixar as médias não seriam
assim tão frequentes, uma vez
que a cultura desportiva estaria
inerente na vida de todos”, revela este aluno da especialidade.
E Mariana Brízido propõe uma
solução facilitadora para as
novas práticas propostas para
o actual ano letivo 2016/2017,
pelo Ministério da Educação.
“A realização de testes escritos
a par dos testes físicos poderia
vir a equilibrar a balança entre
aqueles que têm mais aptidão
para o desporto e aqueles que
não têm as mesmas competências físicas”, sugere, certa de
que a Educação Física voltará
a fazer a parte do conjunto de
disciplinas que ditarão o futuro
dos estudantes portugueses.

Doze das catorze equipas pertencentes à Série 1 da Divisão
d’Elite, no Porto, queixam-se de
um clima intimidante e de pressão constante sob as equipas de
arbitragem, e anunciam que se
recusam a jogar contra o Canelas. A decisão foi tomada após
uma reunião secreta de presidentes, a 25 de Outubro último,
onde apenas o Candal aceitou
comparecer na partida.
Os clubes aceitam a pena
de derrota de 3-0 por falta de
comparência e o pagamento de
750 euros por jogo para evitar
a alegada violência da equipa
de Gaia, que conta com vários
elementos da claque do Futebol Clube do Porto. O primeiro
lugar desta divisão garante passagem aos Nacionais. O Canelas
2010 lidera o campeonato, com
seis vitórias e um empate em
sete jogos.
Relatos de boicotes, agressões
e ameaças por parte do Canelas
2010 são ouvidas desde a época passada, mas não há registo
de atos disciplinares postos em
prática, já que nada é formalizado pelos árbitros das partidas,
nem pelos membros das forças
policiais e delegados presentes.
O presidente do Grijó, representante dos doze nortenhos
garante que a decisão é irredutível. “A Associação de Futebol
do Porto fez tudo para evitar o
que tem acontecido, desde policiamento reforçado, árbitros do
nacional, delegados em número bastante elevado nos jogos
do Canelas. Até o próprio presidente foi assistir aos jogos, mas
as coisas continuam iguais”,
afirmou à Lusa.
O capitão do clube de Gaia,
Fernando Madureira, reagiu
ao anunciado dos adversários nas redes sociais: “É uma
campanha de desestabilização
difamatória de presidentes de
clubes que têm orçamentos
astronómicos, ao contrário do
nosso, que é baixo, pois quem
joga no Canelas dá tudo. Jogámos sempre com muita garra,
muita alma”, garante.
Defendendo a sua equipa,
Madureira admite que têm
uma “maneira de jogar mais
viril, mais empenhada”, comparando ainda o futebol com
ballet ou natação. O líder dos
Super Dragões, dois dias depois
do anunciado, apelou à comparência nos relvados das equipas
adversárias e seus representantes “a bem do futebol e da verdade desportiva”.
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16|A fechar
O novo pop de
Joana Vasconcelos

A Ribeira, o
Tejo e o Galo
Rafael Bernardes
O primeiro domingo de Novembro
trouxe à Ribeira das Naus, em Lisboa, a nova obra da artista plástica
Joana Vasconcelos, designada Pop
Galo. Trata-se de um Galo de Barcelos, ícone da cultura portuguesa,
agora de 10 metros, com quatro toneladas, composto por 17 mil azulejos e 16 mil LED, que iluminará
também o Web Summit Lisboa.
A inauguração da obra de arte
contou com um momento insólito,
quando o primeiro-ministro, António Costa, e depois, a artista Joana
Vasconcelos, tentaram acender,
sem sucesso, as luzes da escultura.
Afinal, o comando não tinha pilhas,
mas o problema foi solucionado
prontamente, o Pop Galo foi ligado
diretamente e iluminou-se a rigor.
Costa aproveitou a interrupção
inesperada da cerimónia para partilhar momentos da sua tutela na
Expo 98, enquanto ministro de Guterres nos Assuntos Parlamentares.
De Portugal, o galo viajará, de
barco, para Pequim e Xangai, celebrando o Ano do Galo na China,
assegurou o primeiro-ministro, na
presença do embaixador chinês em
Lisboa. A artista soma internacionalizações como a que realizou no Palácio de Versalhes, por convite feito
em 2012, pelo presidente da instituição, Jean-Jacques Aillagon.
Joana Vasconcelos, autora da
obra, conta com um conjunto significativo de intervenções no domínio
de arte pública, como em Portugal
a Banhos, Doca de Santo Amaro,
Lisboa (2010), La Théière, Le Royal
Monceau, Paris (2010) ou Sr. Vinho,
Mercado Municipal de Torres Vedras (2010). A sua marca distintiva
pode encontrar-se também no Jardim Bordallo Pinheiro, Jardim do
Museu da Cidade, Lisboa (2009), na
Vitrine, Rua do Alecrim,
nº12, Lisboa (2008), na
Varina, Ponte D. Luís
I, Porto (2008) ou em
A Jóia do Tejo, Torre
de Belém, Lisboa
(2008).
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Cimeira tecnológica reúne empreendedores do mundo inteiro

Assembleia da ONU

Web Summit:
amor à primeira vista

Guterres
presta
juramento
em Dezembro

É impossível não saber o que é o Web Summit e que está em
Lisboa, depois de seis anos na Irlanda. Ontem foi o primeiro dia
e rapidamente encheu o Meo Arena de ávidos empreendedores
WEB SUMMIT

Reportagem
Inês Paulos
António Costa bem disse que
queria tornar Portugal num ponto
de referência no mercado das
startups. Agora, anunciou, no
Venture Summit, um fundo de
200 milhões de euros destinados
a auxiliar interessados em investir
neste mercado, mas com a
condição de que a organização
esteja sediada em Portugal.
No início deste ano, o Governo
português criou o StartUP
Portugal, numa estratégia, com
objetivos a quatro anos, que não
se limitará a lançar novas ideias,
mas a manter as que já existem e
ambicionam crescer.
E a manhã no primeiro dia do
Web Summit foi inteiramente
dedicada aos processos de registo,
mas o Parque das Nações encheuse bem cedo com os participantes
que prometem dias (e noites)
intensos em Lisboa. Muitos,
acabados de chegar ao aeroporto
da capital, pela primeira vez,
aterraram diretamente na estação
do Oriente, carregados com
malas e um entusiasmo quase
infantil, espantados com tudo e
a fotografar como se o rolo não
tivesse fim.
Quem passasse à tarde
ficaria com a sensação que
todos os lisboetas estavam ali
reunidos, tal era a enchente
de interessados que procurava
assegurar lugar nas seis

conferências de abertura.
E, mesmo assim, quase três
mil pessoas ficaram na rua,
contentando-se com os ecrãs
gigantes que transmitiam em
direto as sessões. O evento é
estrangeiro, mas a pontualidade
foi portuguesa, com algum
atraso deu-se inicio a mais uma
edição da cimeira tecnológica
que promete também encontros
e negócios. As conferências
de abertura, mais ligeiras, não
deixaram de pasmar a audiência
que a cada tirada inesperada
(espirituosa ou brilhante) dos
oradores aplaudia com fervor.
Paddy Cosgrave, a mente por
detrás da ideia, contou que
veio a Portugal há um ano e
se apaixonou pela energia das
ruas da capital e que ficou com
a certeza que tinha de trazer o
Summit para cá.
António Costa foi chamado ao
palco, e com boa vontade lá se
exprimiu em inglês e expressou
as suas boas vindas aos presentes,
esperando que recordem Portugal
como um país dinâmico e o “local
ideal para criar, testar, falhar e
voltar a tentar”.
José Manuel Barroso subiu ao
palco em “Novas Realidades” e
foi recebido com alguns assobios,
mas não deixou de se defender
das provocações do mediador que
punham em causa a continuidade
da União Europeia, sublinhando
que o projeto europeu é mais
forte do que a maioria julga.

Roberto Azevedo, da World
Trade Organization, defendeu
que as pessoas tendem a culpar
as minorias étnicas pelos vários
problemas da sociedade, mas na
verdade é apenas a economia a
evoluir e a sociedade a adaptar-se
à tecnologia. Barroso acrescentou
que está nas mãos dos políticos
adequarem-se à nova realidade
e pararem de tentar evitar a
globalização, porque esta vai
acontecer e é melhor se for mais
humana.
A última conferência do
primeiro dia trouxe o ator
Joseph Gordon Levitt que
se confessou um verdadeiro
apaixonado pela internet e
constantemente fascinado com
tudo o que é possível fazer com
os computadores. A partir dessa
paixão, criou uma verdadeira
comunidade online – hitRECord
– em que os utilizadores não
partilham os seus projetos,
mas se unem para criar novos e
inovadores conceitos/propostas.
A fechar, Paddy foi
surpreendido com um presente
muito especial pela parte de
Fernando Medina, presidente da
CML, que lhe entregou a chave
da cidade, em nome de todos
e com as mãos a tremer num
nervosismo de quem sabe que
agarrou uma oportunidade única
ao receber tal evento. Como
agradecimento, pôde iniciar a
contagem decrescente que iniciou
oficialmente o Web Summit.

Catarina Vaia
O novo secretário-geral das Nações
Unidas presta juramento, em Dezembro, na Assembleia da ONU,
uma casa que conhece bem, depois
de ter chefiado o Alto-Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), entre Junho de 2005
e Dezembro de 2015. Nos próximos
anos espera-o uma missão exigente
que já caracterizou no seu registo
católico e humanista. “Convicção
porque eu acredito verdadeiramente nos valores deste escritório e quero esforçar-me para fazê-los prevalecer em todo o mundo. Humildade
porque eu tenho muito a aprender
e dependerei de todos vocês para
isso. Entusiasmo porque eu não
poderia escolher uma causa mais
nobre para lutar”, salientou.
Ao longo da sua vida, manteve
sempre iniciativas no campo da
solidariedade: fundou o Conselho Português para os Refugiados
(CPR) e presidiu o Centro de Acção
Social Universitário, uma associação responsável por projectos de
desenvolvimento social em bairros
desfavorecidos em Lisboa. Tendo
sido um aluno brilhante, licenciou-se em Engenharia Electrotécnica
no Instituto Superior Técnico com
a classificação final de 19 valores.
Foi primeiro-ministro de Portugal
entre 1995 e 2002 pelo Partido Socialista e presidente da Internacional Socialista.
António Manuel de Oliveira Guterres nasceu a 30 de Abril de 1949
na freguesia de Santos-o-Velho, em
Lisboa. Com raízes familiares no
concelho do Fundão, demonstrou
desde jovem uma clara dedicação
ao estudo e aos seus ideais solidários, ambos determinantes no seu
percurso intelectual e compromisso social.

Guterres foi eleito Secretário
Geral da ONU a 5 de Outubro

Workshop de Imprensa nº 232605-1 • 27 de Outubro a 8 de Novembro de 2016
Diretora: Deolinda Almeida Editora: Cristina Guerreiro Grafismo: Marco Neves Ferreira Paginação: Marco Neves Ferreira e Rita Morgadinho
Redação: Ana Rita Rogado, Angela Duarte, Catarina Almeida, Catarina Vaia, Diogo Oliveira, Diogo Soares, Duarte Alves, Inês Cunha, Inês
Paulos, Ivo Neves, Rafael Bernardes, Ricardo Barras, Victoria Corotinschi Secretário de redação: Diogo Oliveira

www.cenjor.pt

Agradece-se aos fotoreporteres que cederam fotografias

