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Março e em Portugal já morreram 11 mulheres nas mãos de 
maridos e ex-companheiros. Há ainda uma criança a ser somada. 
Normalização ou debate aceso, os polémicos acórdãos do juiz 
Neto de Moura também colocaram a violência doméstica na 
praça pública. A académica Dália Costa explica porquê

Destaque Destaque

DR

“Para muitos, o poder é mais 
masculino do que feminino”

Desigualdade de género na base da violência doméstica

“O crime de violência doméstica, 
sendo esta também violência 
de género, já o é há muitos 
anos, logo temos muito para 
conhecer enquanto sociedade”, 
garante Dália Costa, professora 
universitária no Instituto 
Superior de Ciências Sociais e 
Políticas (ISCSP) e coordenadora 
do Centro Interdisciplinar de 
Estudos de Género (CIEG). 
Basta referir que “são quase 
30 mil” os casos de violência 
denunciados às autoridades, 
sendo que em Portugal houve 
“tantos casos de homicídio como 
a Espanha, que é muito maior”. 
Reforça ainda que “em termos do 
crime denunciado, é o segundo 
ou o terceiro crime com mais 
denúncias no país, ano após ano”.

Sem se deixar iludir pelas 
estatísticas, a realidade também 
mostra uma outra sensibilização, 
“porque não querem estes 
números dizer que o crime esteja 
a aumentar… talvez as pessoas 
estejam a confiar mais nos 
serviços públicos, reconhecendo 
que há uma legislação que 
as protege mais”, sublinha a 
académica. Afinal,  “o Estado tem 
dado formação às forças policiais, 
tem melhorado a legislação... 
Os órgãos de poder têm tomado 
esta questão como sua, mas 
falta articular, organizar e a 
sistematizar o todo”.

Para Dália Costa não existe 
apenas uma razão para explicar 

os números e ocorrências de 
violência doméstica, já que há 
“um fator complexo e que está 
presente na grande parte dos 
casos: a igualdade de género”. 
Uma leitura que partilha com a 
Equipa de Análise Retrospetiva 
de Homicídio em Violência 
Doméstica (EARHVD), referência 
de excelência em Portugal no 
trabalho de compreensão dos 
homicídios por este crime.  Os 
trabalhos da EARHVD levam-

na a afirmar que “o ponto 
comum nos casos de homicídio 
é a desorganização entre partes 
do sistema e a desigualdade 
de género… continuamos a 
ser uma sociedade em que 
homens e mulheres continuam 
a interpretar que o poder é 
algo mais masculino do que 
feminino”, alerta.

A mesma sociedade 
tradicional que esconde a 
violência doméstica contra 
o sexo masculino,  pelo que 
“é muito difícil dizer qual é a 

sua prevalência”, uma vez que 
“não é suposto um homem ser 
vítima de violência por parte 
de uma mulher e isso atrapalha 
na denúncia e no acesso dos 
homens aos seus direitos”, 
ressalva a professora.

“Os indivíduos de sexo 
masculino que recorrem à 
Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV) deixam a ideia 
de que sentem uma carga e 
um peso social na denúncia 
da situação. Numa relação 
heterossexual não é suposto 
um homem ser maltratado 
por parte de uma mulher... em 
termos daquilo que a sociedade 
portuguesa, e a maior parte das 
sociedades, constrói como uma 
masculinidade adequada. Uma 
masculinidade esperada é aquela 
em que  o homem domine, use o 
poder e a força física”, explica.

Para a académica, o fator 
mais problemático da temática 
são os estereótipos enraizados 
na sociedade portuguesa e a 
resistência à mudança que as 
próprias leis têm estimulado 
no contexto de penalização 
social. “Aquilo que eu acho 
absolutamente imperativo é 
que se apliquem as medidas 
existentes. Se nós não falamos 
acerca dos nossos estereótipos 
de feminidade e masculinidade, 
vamos continuar a reforçá-los 
e a achar que é relativamente 
patético todo o esforço de quem 
está do lado da promoção da 
igualdade de género”, salienta.

“Os órgãos 
de poder têm 
tomado esta 
questão como 
sua, mas falta 
articular, 
organizar e  
a sistematizar 
o todo”

Mais mulheres, 
menos ganhos, 
poucas na chefia

Disparidade salarial em Portugal 

Passados 42 anos de celebrações nacionais do dia 
internacional da mulher e tantos mais de luta por 
igualdade de direitos, a desigualdade salarial persiste 
entre funções iguais

Os valores da disparidade salarial 
em Portugal falam por si: eram de 
8,5% em 2007 e aumentaram para 
16, 3% em 10 anos, segundo dados 
da PORDATA. A Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) di-
vulgou dados que concluem uma 
média de 20% de diferença salarial 
entre os dois sexos, registada entre 
2018 e 2019. No caso concreto de 
Portugal os valores da disparidade 
são de 23,7 % no setor privado e de 
13,5% na administração pública.

A constante luta pela igualdade 
salarial sublinha questões subje-
tivas e a temáticas sociais como 
a maternidade, as interrupções e 
redução de horários como cuida-
dora, mas impede mulheres de re-
ceberem o mesmo que os homens 
exercendo as mesmas funções e a 
sua progressão na carreira. Afinal, 
atingir altos cargos de chefia não 
depende só da ambição ou do de-
sempenho proativo, porque em-
bora já exista a possibilidade da 
licença de paternidade é à mu-
lher que esta é socialmente afe-
tada bastas vezes.

Uma perspetiva irónica, já que 
o número crescente de mulheres 
com habilitações académicas po-
deria sugerir alguma adaptação 
cultural e empresarial, associan-
do o papel de cuidador e de do-
méstico aos dois progenitores e 
favorecendo apenas o mérito em 
vez da presunção social de género. 

“Em Portugal, há mais mulheres 
licenciadas, mestrandas e douto-
randas do que homens em igual-
dade de circunstâncias. Está na 
hora de não desperdiçar capital 
humano e escolher pelo mérito 
e é tempo do mundo do traba-
lho espelhar a realidade social”, 
sublinha  Joana Gíria, presiden-
te da Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e Emprego (CITE). 

Para além das disparidades “es-
truturais, legais, sociais, culturais 
e económicas, como sejam as es-
colhas e as qualificações escolares 
e profissionais, a ocupação profis-
sional, o setor de atividade, as in-
terrupções na carreira, a dimen-
são da empresa onde se trabalha, 
bem como o tipo de contrato de 
trabalho e a duração da jornada”, 
também se verifica, para a CITE 
a mesma “entre diferentes setores 
de atividade, em cargos superio-
res ou inferiores, em contrastes ao 
nível do território.

Assim, em zonas como Lisboa veri-
ficam-se as maiores diferenças sa-
lariais entre homens e mulheres, 
recebendo o sexo feminino me-
nos 232,8€ do que o sexo mascu-
lino na remuneração base, sendo 
de 321, 2€ os valores desta dispari-
dade no que toca aos ganhos men-
sais. Quanto às regiões onde estes 
valores apresentam menos discre-
pância são o Algarve (92,9€)e a Re-
gião Autónoma dos Açores (90,5€).

De acordo com o Fórum Eco-
nómico Mundial faltam ainda 202 
anos para que homens e mulheres 
possam ser remunerados de for-
ma igual, já que apesar de existir  
legislação preventiva  desta desi-
gualdade, ainda existe um longo 
percurso a percorrer na prática 
concreta empresarial portuguesa.

PORDATA

Um ano depois do seu assassinato estão espalhadas, pelo mundo, mais de 
18 mil placas em nome de Marielle Franco para relembrar a coragem do seu 
activismo. Uma delas, em Lisboa

Marielle na rua
Lisboa mobilizada para o debate da violência de género

O ascensor lá está como referên-
cia, graffitado e sempre nesse 
cima a baixo da rua do Loreto 
para a rua de S. Paulo, o rio Tejo 
no horizonte, e pelo meio a colo-
rida rua da Bica de Duarte Belo, 
ali tão perto do largo de Camões, 
onde se realizou há um ano um 
protesto em tributo da ativista 
brasileira e este mês um outro 
tributo a esta e tantas mulheres 
vítimas da violência de género. 
Agora na placa da Bica, com as 
letras já esbatidas pelo tempo e 
pelas pegadas de tantos que já 
passaram por ela, reconhece-
-se o essencial para perceber 
que é igual às  restantes 18 mil 
espalhadas pelo mundo onde se 
lê “Rua Marielle Franco (1979 – 
2018), vereadora, defensora dos 
direitos humanos e das mino-
rias, covardemente assassinada 
a 14 de Março de 2018”.

Trata-se de uma proposta in-
formal de rebatismo da rua que 
já foi considerada como “uma 
das mais lindas do mundo” 

Reportagem
Carmen Zangui

Em foco

“Uma aposta no 
equilíbrio das 
energias vitais”

Carla Cristóvão, psicóloga, 
empenhou-se durante dois 
anos no projeto Bem Me Quero, 
cujo principal objetivo era dar 
visibilidade à violência domés-
tica e atuar junto das entidades 
tutelares para, assim, prestar 
o apoio possível às vítimas. 
Do consultório ao tribunal, 
acompanhou de perto o stress 
traumático das vítimas.
Como avalia os números 
nacionais deste primeiro 
trimestre de 2019?
Há ainda muito trabalho a fazer 
para evitar chegar a extremos 
destes em que 12 mulheres fo-
ram assassinadas em três meses, 
em atos de verdadeira cobardia. 
Já existe muito trabalho feito no 
terreno, seja na divulgação do 
“certo e errado”, do direito a uma 
vida sem descriminação ou vio-
lência, mas os recursos sociais 
são escassos para o número e 
tipo de situações existentes.
Em Portugal ainda se 
aceita a violência dentro 
de uma relação?
Infelizmente, ainda existe uma 
influência cultural a justificar 
certo tipo de violência. Tal-
vez no “piloto-automático” 
sobrevivam os preconceitos, a 
justificarem o injustificável, mas 
a sociedade está mais atenta 
e desperta  para a temática da 
violência doméstica, e esta é 
cada vez mais falada nas esco-
las, nos centros de saúde e em 
debates com os jovens.
A desigualdade de gé-
nero marca os dias das 
famílias portuguesas? 
Claro que sim, pela desigual-
dade de oportunidades nas 
carreiras, nas remunerações 
e nas vagas para cargos de 
liderança. Pelas críticas à forma 
como as mulheres se vestem ou 
deveriam vestir-se em determi-
nados contextos, pelas opções 
que tomam face à forma como 
escolhem divertir-se ou viajar 
nos seus momentos de lazer. A 
boa notícia é que, no seio fami-
liar, já existem muitos homens 
sensibilizados para serem com-
panheiros e pais e não apenas 
homens-maridos culturalmente 
tradicionais.
Todos nós, homens e mulheres, 
somos feitos de uma ener-
gia feminina, mais recetiva e 
acolhedora, cuidadora, criativa 
e polivalente, e de uma energia 
masculina, mais proativa, 
empreendedora, protetora, 
proporcionadora de segurança 
e bem-estar. Quando equi-
libradas estas duas energias 
vitais, aceitamos que somos 
co-dependentes e individuali-
zados... e a consciencialização 
desta simultaneidade pode ser a 
chave para uma vida digna.

Guilherme Guia

com o nome de uma mulher, 
socióloga, ativista, vereadora e 
defensora de outras mulheres, 
também negras, pessoas LGBTI 
e jovens do Rio de Janeiro, que 
denunciou mortes por racismo, 
machismo e violência policial, 
e cujo assassinato provoca, até 
hoje, debates acesos e homena-
gens empenhadas. Não  seria, 
no entanto a primeira vez que 
se pensou em renomear cidades 
em homenagem a Marielle, já 
que em Florença e Paris há pro-
postas semelhantes de rebatis-
mo de ruas. 

Afinal, meses após o seu as-
sassinato foi homenageada com 
a colocação de uma placa “Rua 
Marielle Franco”, numa esquina 
da Praça Floriano, no Rio de 
Janeiro que foi posteriormente 
destruída por um deputado do 
partido de Jair Bolsonaro (PSL), 
atual presidente do Brasil. Em 
protesto contra o ato, foram pro-
duzidas mais de mil exemplares 
da placa que se espalharam pela 
cidade do Rio de Janeiro. Para 
Ami, sócia da cafetaria familiar 
Lua da Bika, um espaço eclético 

de tertúlias, da poesia ao fado, 
não esquecendo o jazz, “deve-se 
ponderar a opinião dos mora-
dores antes de se realizar uma 
mudança destas, especialmente 
numa rua com tanta história, 
quer de dia quer de noite”.

A morte de Marielle Franco 
não é um fenómeno novo, nem 
atual, mas chocou o mundo o 
suficiente para que ainda hoje, 
um ano depois, a sua memória 
ajude a convocar uma reflexão 
continuada sobre a violência de 
género, bem presente na cultura 
nacional, tal como indicam os 
números de mortes de mulheres 
portuguesas durante o primeiro 
trimestre de 2019.  

A crescente sensibilização para 
práticas que normalizam gestos 

de violência de género, sendo 
estes “qualquer ato de violência 
física ou psicológica exercida 
contra uma pessoa ou grupo de 
pessoas com base no seu sexo ou 
género que a impacta de manei-
ra negativa social, física e psico-
logicamente” pode transformar a 
perceção antiga de que “o poder 
não é feminino”.   Uma cidadania 
atenta sobre a resposta judicial, 
policial e de amparo social “a ví-
timas destas  ameaças, agressões 
e assédio sexual, violência em 
relacionamentos, perseguição, 
tratamento desigual, prostitui-
ção e tráfico sexual, entre outras 
injúrias” pode ajudar a honrar 
os direitos humanos em países 
democráticos de referência no 
mundo contemporâneo.

CARMEN  ZANGUI

CARMEN  ZANGUI

Entrevista
Raquel Vitória

Inês Ferreira

23,7% (no 
privado) e 
13.5% (no 
público) de 
diferença 
salarial entre 
os dois sexos, 
em 2018/19 
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De acordo com o Grupo Gay da 
Bahia, entidade que há 39 anos 
regista dados de violência contra 
LGBT no Brasil, foram registados 
445 casos de assassinatos da co-
munidade em 2017 e, em 2018, 
420 mortes, dessas 320 foram ho-
micídios. GF, homossexual de 20 
anos, aceitou falar sobre a homo-
fobia no Brasil, mas sob anoni-
mato, já que o preço da coragem 
de se assumir pode-se pagar com 
a vida no quotidiano brasileiro. 
“Vivemos um medo constan-
te... de sair com uma roupa um 
pouco colada, de mostrar afeto 
pelo namorado ou amigo que é 
do mesmo sexo. Muitas pessoas 
não têm o apoio familiar e assim 
o medo é maior e tudo é mais 
difícil, até sair de casa para fazer 

O Brasil é o país onde mais se assassina membros da comunidade LGBT+ no mundo, 
já que a cada 20 horas um LGBT é morto ou comete suicídio em desespero

Dois ex-alunos da Escola 
Estadual Professor Raul Brasil, 
em Suzano, São Paulo invadiram 
a escola, mataram sete pessoas 
e deixaram 11 feridos, além 
de uma memória ferida pelo 
massacre de 13 de Março. As 
reações não se fizeram esperar 
no Brasil. “Se tivesse um cidadão 
com arma regular dentro da 
escola, professor, servente, um 
policial militar aposentado, 
ele poderia ter minimizado o 
tamanho da tragédia”, defende 
o senador do PSL–SP (Partido 
Social Liberal), Major Olímpio, 
que tem como uma das suas 
principais pautas a revogação 
do estatuto do desarmamento. 
O senador ainda descreveu a 
política desarmamentista de 
“picaretagem” [manipulação], já 
que ela “tirou a possibilidade de 
defesa do cidadão e deu a certeza 
para o marginal” e que “enquanto 
as armas forem ilegais, apenas os 
ilegais terão armas!”

Já o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
acredita que a defesa do porte 
de armas numa situação dessas 
poderia levar a uma “barbárie” 

A Nova Zelândia ainda está a 
recompor-se do ataque terroris-
ta (memorial na foto), em duas 
mesquitas, ocorrido há dez dias, 
no qual um supremacista branco 
assassinou 50 pessoas e feriu ou-
tras 50, tendo realizado um live 
do mesmo no Facebook. O alega-
do assassino, identificado como 
o australiano Brenton Harrison 
Tarrant, encontra-se em custódia 
e planeia representar-se a si mes-
mo no tribunal. Tarrant enviou 
a vários órgãos de comunicação 
social um manifesto de 73 páginas 
intitulado The Great Replacement, 
que tem como referência teorias 
de conspiração da direita sobre 
o genocídio de cristãos brancos e 
a substituição dos europeus por 
imigrantes e pessoas não-brancas. 

O ataque e o manifesto de 
Tarrant recolocou no debate os 
contornos crescentes da xenofo-
bia e da discriminação com base 
na religião que os muçulmanos 
sofrem nos países ocidentais, 
sendo que estes sentimentos an-
ti-imigrantes e retóricas islamo-
fóbicas são partilhadas por vários 
políticos. O senador australiano 
Fraser Anning, por exemplo, cul-
pou este ataque, em que os isla-
mitas foram vítimas, na imigra-
ção de “muçulmanos fanáticos”. 
Os comentários islamofóbicos 
de diversos membros do Partido 
Conservador na Inglaterra, com 
destaque para o parlamentar 
britânico Boris Johnson, levaram 
a que o Conselho Muçulmano 
Britânico exigisse repetidamente 
investigações sobre islamofobia 
dentro desse partido. 

A islamofobia não é limitada 
ao Ocidente, sendo que hoje a 
China detêm mais de um milhão 
de muçulmanos em designa-
dos “campos de re-educação”. O 
embaixador chinês Cui Tiankai 
defendeu que o seu país tenta-

Mundo Mundo

Revogação do estatuto do desarmamento no Brasil

A “gramática fácil”  
e o massacre
Jair Bolsonaro, atual presidente do país, defende a flexibilização do porte 
de armas e até popularizou o gesto de fazer armas com as mãos. O recente 
massacre em S. Paulo relança o debate sobre esta opção polémica

Letícia Lima

no país. “O que eu espero é que 
alguns não defendam que, se os 
professores estivessem armados, 
teriam resolvido o problema. 
Espero que as pessoas pensem 
um pouquinho primeiro nas 
vítimas dessa tragédia e depois 
compreendam que o monopólio 
da segurança pública é do Estado.”

O ex-presidente do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, 
também afirma na sua conta do 
twitter que “a chacina da escola 
de Suzano requer solidariedade 
às vítimas e reflexão: falar 
em armar professores é um 
desatino. Armas devem estar nas 
mãos de policiais e militares que 
saibam usá-las para proteger 

cidadãos e retirá-las de bandidos 
que atazanam o povo”.

Cultura de estímulo  
à violência
Rafael Alcadipani, membro 
do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, defende 
que investigações policiais mais 
imersivas e aperfeiçoamento 
da formação dos professores 
são mais eficientes do que 
maior rigidez na lei penal para 
homicidas ou a liberação do 
porte de arma. “Claro que todo 
esse discurso dos políticos 
a favor das armas colabora, 
afinal a violência passa a ser 
uma gramática fácil na boca 

deles. Armas não podem 
estar disponíveis. Mas há uma 
subcultura da juventude que 
valoriza isso. São jovens que 
estão excluídos dos círculos 
sociais e buscam notoriedade 
nesses guetos da internet. É 
preciso muita inteligência 
policial nesses ambientes e 
professores mais atentos. Pela 
primeira vez tivemos no país um 
ataque com dois atiradores.” 

A polícia continua em busca 
do traficante suspeito de ter 
vendido a arma usada no crime, 
mas a quantidade e diversidade 
de armas encontradas no 
local era espantosa. Entre elas, 
um revólver, arco e flecha, 
machadinhos e cocktails 
molotov. Acerca do planeamento 
do crime, os atiradores eram 
vizinhos e amigos de infância. 
Suspeita-se que tenha sido com 
base em videojogos e os pais 
dos rapazes acreditam que essa 
questão pode estar relacionada 
com o massacre. É possível 
encontrar semelhanças também 
com o atentado ocorrido em 
Columbine na América, em 
1999, pelos tipos de armas e 
roupas usadas e por serem ex-
alunos da escola.

Letícia Lima

LGBTfobia mata
Discriminação sexual no Brasil de Bolsonaro

e acabar não voltando porque 
pode ter sido morto por alguém 
que não aceita as diferenças.”

E recorda um incidente pú-
blico de discriminação, vivido 
na rua, sem qualquer apoio 
dos transeuntes. “A caminho 
de uma manifestação contra o 
Bolsonaro, e eu e um amigo es-
távamos usando shorts curtos 
rosas e alguns vizinhos ficaram 
nomeando palavras baixo calão 
para a gente, que o Bolsonaro ia 
nos pegar… As pessoas ao redor 
não tomaram nenhuma atitu-
de, aceitaram o preconceito por 
medo de reagir.”

Para GF, a expressão da ho-
mofobia aumentou no país de-
pois que Jair Bolsonaro subiu 
ao poder. “A homofobia sempre 
existiu, mas as pessoas estão se 
sentindo muito mais confortá-

veis em serem preconceituo-
sas, porque quem os represen-
ta também tem mostrado essa 
cara.” Também o culto à “família 
tradicional” ameaça a comuni-
dade LGBT+. “Ainda vivemos 
numa sociedade machista. Os 
mitos estão sendo gradativa-
mente desconstruídos, porque 
um homossexual pode casar, 
pode ter ou adotar filhos. E não 
existe “família tradicional” e, 
sim, apenas família”, defende GF.

Também percepções distorci-
das como a assunção de que to-
dos os homossexuais são pessoas  
promíscuas, portadores de HIV, 
ganham terreno na sociedade 
brasileira. “Hoje, vários estudos 
mostraram que os casais homos-
sexuais são os que mais se pro-
tegem nas suas relações sexuais, 
então, relacionar homossexuais 

Deserção de 
mil membros

Forças armadas 
venezuelanas

O governo colombiano anun-
ciou em meados de Março a 
entrada no país de cerca de mil 
membros das forças policiais ve-
nezuelanas. Estes operacionais 
procuram proteção no país vi-
zinho, num momento em que a 
instabilidade política e social na 
Venezuela não abranda. Os mil 
agentes policiais que deserta-
ram da Venezuela já entregaram 
as suas armas e uniformes às 
autoridades colombianas. Estes 
entraram na Colômbia acom-
panhados pelas suas famílias, 
de acordo com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros.

“O Governo colombiano não 
irá tolerar qualquer perturbação 
da ordem pública ou ameaças à 
segurança por parte de qualquer 
cidadão, de qualquer condição 
ou nacionalidade, e estará aten-
to à tomada de decisões em caso 
de qualquer ameaça dessa natu-
reza”, explicou aquele ministério.

O governo do país já estabe-
leceu um processo de receção e 
atendimento e, de acordo com 
a Agência Lusa, todos os mem-
bros foram entrevistados. Os 
militares e as famílias recebe-
ram ainda cuidados de saúde, 
comida, alojamento provisório 
e, ainda, apoio legal. O Alto Co-
missariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR) já 
ofereceu apoio logístico ao go-
verno colombiano, através do 
processamento dos “pedidos de 
refúgio de um número significa-
tivo de membros deste grupo”.

O cenário da crise política ve-
nezuelana agravou-se com a au-
toproclamação de Juan Guaidó, 
com 35 anos, como Presidente 
da República interino, assumin-
do os poderes que pertenciam 
até aí a Nicolás Maduro. De 
imediato, os Estados Unidos da 
América (EUA) declararam o seu 
apoio a Guaidó, tal como muitos 
outros países da União Europeia 
(UE), entre eles Portugal. Por 
sua vez, Nicolás Maduro, presi-
dente da Venezuela desde 2013, 
data da morte de Hugo Chavéz, 
recusou o desafio de Guaidó e 
considerou a sua ação “como 
uma tentativa de golpe de esta-
do liderada pelos Estados Uni-
dos”. Dados oficiais contam que 
serão cerca de 400 mil os portu-
gueses que vivem na Venezuela, 
contando ainda 1,3 milhões de 
luso-descendentes.

Raquel Vitória com Lusa

REUTERS

Voluntariado internacional

Marta Dias, estudante de mes-
trado em Recursos Humanos, 
no ISCTE, nasceu no Porto há 
22 anos, mas em Agosto de 2017 
cumpriu um sonho. O volunta-
riado com crianças já fazia parte 
da sua rotina no Porto, desde os 
15 anos, e decidiu prosseguir a 
missão na Indonésia, durante 
dois meses, onde olhou de frente 
o choque cultural de um país 
com práticas religiosas e de so-
cialização (da higiene à alimenta-
ção) tão distantes do seu mundo 
ibérico. Agora quer continuar a 
caminhada mundo fora.
Que instituição te apoiou na 
viagem à Indonésia? 
Tudo começou em 2016, ano em 
que fiz Erasmus, em Itália, com 
a presidente da AIESEC do Porto 
e ela partilhou comigo as suas 
experiências de voluntariado 
para desenvolver a liderança 
nos jovens. Depois pesquisei e 
fiquei cada vez mais interessada 
nessa missão com crianças no 
Oriente. E após cinco vacinas, 
um seguro de malas e de viagem, 
várias escalas em voos low-
-cost, lá cheguei ao destino 74h 
depois. Lá fiz coisas que nunca 
imaginei... tomar banho com um 
balde, comer com as mãos (ao 
almoço por 0,30€ na escola onde 
dava aulas aos miúdos), andar 
descalça pela rua, aprender a 
ver ratos mortos em casa com a 
naturalidade da cultura local e 

Missão: Comer, orar  
e integrar com amor
“A maior lição desta experiência é que, de facto, o que eu dei, 
recebi a quadruplicar, foi mesmo gratificante”, revela a jovem 
Marta Dias após uma missão com crianças na Indonésia

todos os dias rezar com a minha 
família adotiva (que me oferecia 
o pequeno- almoço e o jantar). 
Porquê um destino a 13 mil 
quilómetros que exige uma 
adaptação específica?
Na AIESEC atribuíram-me 
uma buddy que me mostrou as 
oportunidades de voluntariado 
e eu queria ir conhecer uma 
cultura bem diferente da minha, 
daí Malang, em Java, Indonésia. 
Senti-me sozinha no início da 
experiência, devido ao jet lag 
da longa viagem, às diferenças 
de fuso-horário (de seis horas) 
e à comida asiática porque na 
“minha” família adotiva comiam 
carne de vaca ao pequeno-
-almoço e eu não como carne 
vermelha. Eles falavam um 
dialeto, mas na casa em que 
fui recebida, a minha “mãe” 
falava inglês e traduzia para o 
meu “pai” e tinha internet, um 
quarto só para mim. As crianças, 
também não falavam inglês, pelo 
que a professora auxiliar era a 
tradutora. Como dois meses não 
seriam suficientes para lhes en-
sinar o mais básico inglês, optei 
por lhes dar aulas mais culturais.  
Mostrei-lhes vídeos meus sobre 
o Porto e Lisboa, depois os dife-
rentes continentes, situando-os 
no globo. Fui a primeira volun-
tária a estar presente naquela 
escola e fiz muitos jogos com 
eles, a pioneira na escola a fazer 
um torneio de caça ao tesouro, 
com todas as turmas do primeiro 
ao sexto ano e os professores 
fizeram um dia off.

Como é que lidaste com essa 
diferença de culturas? 
Eu também era diferente para 
as crianças que me pediram 
autógrafos e fotografias comigo, 
afinal, não tinha os olhos em 
bico, não tinha a cor deles, tinha 
o cabelo comprido, tinha roupas 
europeias. Quando, inocente-
mente, calcei umas havaianas 
toda a gente ficou a olhar para 
mim, pelo que me tive que 
habituar, a andar sempre tapada 
(braços, pernas e pés), mesmo 
com 40 graus na rua . 
A minha experiência  
incluiu três escolas diferentes: 
um colégio católico, pago, uma 
escola que tinha meninos com 
necessidades especiais (como 
a dislexia, autismo e problemas 
motores) e, na última sema-
na, fiquei num colégio só de 
rapazes, de classe social baixa. 
E quando à beira de apanhar o 
avião para regressar a Portugal, 
o responsável do alunos no 
colégio me deu um monte de 
papéis deles endereçados a miss 
Marta e, de seguida, me ofereceu 
a sua gravata da farda, fiquei tão 
emocionada que chorei. A maior 
lição desta experiência é que, de 
facto, o que eu dei, recebi a qua-
druplicar, foi mesmo gratifican-
te. Agora estou focada no meu 
mestrado, cheguei a Lisboa este 
ano e só termino em Setembro 
de 2020, mas queria muito virar-
-me para África, talvez  no apoio 
a animais marinhos. Pondero 
também fazer voluntariado com 
idosos, futuramente.

Beatriz Gonçalves

Uma década 
de crescente 
islamofobia

Perseguição muçulmana alimenta populismo

Independente da cor da pele ou da religião, o 
terrorismo sempre teve adeptos como estratégia de 
combate. Na última década, a guerrilha islâmica tem 
gerado estereótipos sobre os muçulmanos tornando-
os, dessa forma, vítimas do “medo do outro”

va torná-los “pessoas normais”, 
sendo que vítimas que estiveram 
nesses campos descrevem ter so-
frido tortura psicológica.

Em 2017, 1.201 ataques anti-
-muçulmanos foram reportados 
em Inglaterra, numa subida de 
26% em relação ao ano anterior, 
que poderão ter sido suscitados 
pelos ataques terroristas em Lon-
dres e Manchester.  Uma inves-
tigação foi lançada pela polícia 
de Bradford, em Agosto de 2017, 
após várias cartas anónimas com 
ameaças de ataques de ácido te-
rem sido enviadas a muçulmanos. 

Caça à burka
Também em França, país acu-
sado de islamofobia pelas suas 
políticas de proibição da burca, 
sendo as mesmas objetadas pelas 
Nações Unidas como uma viola-
ção dos direitos humanos, foi, em 
2016, novamente criticada com 
a divulgação da situação em que 
uma mulher foi obrigada a retirar 
o seu lenço na praia pelas autori-
dades. As políticas semelhantes 
vigentes na Bélgica, Suíça e Re-
pública do Congo, que procuram 
banir burkas e/ou niqabs no ves-
tuário das mulheres, têm alimen-
tado debates acesos sobre a liber-
dade de expressão religiosa dos 
grupos islâmicos no seio de co-
munidades ditas democráticas.

“Massacre Muçulmano: O Jogo 
do Genocídio Moderno Religio-
so” é um vídeo jogo amador cria-
do em 2008, cujo objetivo é assas-
sinar todos os muçulmanos que 
aparecem no ecrã: “ter controlo 
do herói americano e aniquilar a 
raça muçulmana”, são os objetivos 
descritos na sinopse. 

Também ao redor do globo real, 
a morte de indivíduos islamitas 
e o vandalismo de mesquitas foi 
marcando a sua presença no sé-
culo passado, mas o conceito de 
terrorismo tem sido fortemente 
associada ao islamismo desde o 
ataque de 11 de Setembro de 2011. 

Entrevista
Beatriz Duarte

MARTA DIAS

AFP

com HIV não tem sentido. E re-
lacionar a promiscuidade com 
vida sexual ativa parece uma vi-
são preconceituosa. Eu já sofri 
esse preconceito, não pelas pes-
soas que souberam que eu tenho 
HIV, mas por acabarem asso-
ciando alguém magro, como eu, 
com SIDA”, refere GF. 

Assim, a comunidade LGBT 
brasileira tem procurado lutar 
por uma melhor vivência, mais 
transparente e respeitada. “O que 
mais queremos hoje é os mes-
mos direitos e respeito, até por-
que ser homossexual não é algo 
que se adquire, é algo que você 
nasce, apenas se descobre com 
o passar do tempo. Ver um casal 
homossexual demonstrando afe-
to não irá fazer alguém começar 
a se sentir atraído pelo mesmo 
sexo”, sublinha GF, entre sorrisos.
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No ano passado, dos 3101 mili-
tares que ingressaram nos três 
ramos das Forças Armadas, 1759 
anteciparam o fim do contrato, 
em números divulgados pelo 
Ministério da Defesa.

Dessas rescisões militares em 
2018, 1564 eram do Exército, o 
maior em comparação à Ma-
rinha e Força Aérea. Para estes 
resultados, são apontadas a pre-
cariedade, os salários baixos e 
a difícil progressão na carreira 
como as principais razões para 
que os homens e mulheres que 
ingressam nas fileiras não quei-
ram cumprir os seis anos de 
contrato. “Cada vez menos as 
pessoas têm vontade de concor-
rer, inclusive, aos quadros per-
manentes. Vinculam-nos a vida 
toda para uma instituição que 
oferece cada vez menos regalias, 
que nos tira aquilo que merece-
mos” apurou a Gazeta do Cenjor 
junto de um militar, na categoria 
de sargento, da Força Aérea.

“[Esta estrutura] promove os 
“lambe-botas”... Quanto mais 
“graxa se passa na bota do che-
fe” para conseguir louvores, 
porque é com eles que subimos, 
melhor. Eu não acho isso justo. 
Se falarmos na parte monetá-
ria, ainda é mais triste. Cada vez 
trabalhamos mais e recebemos 
menos”, refere ainda a mesma 
fonte militar sobre a avaliação 
de mérito na remuneração e na 

As muitas marselfies do PR têm reforçado a sua popularidade 
entre os portugueses, muito graças à política dos afetos. 
Marcelo joga, assim, em casa e tem adiado um compromisso 
sobre o eventual prolongamento da sua estada em Belém para 
mais um mandato

PaísPaís

Fará 30 anos a 19 de Maio que Conceição Gonçalves se tornou enfermeira. Fiel ao seu sindicato 
durante décadas, tem aderido a greves decretadas por outros, desde Setembro de 2017, “porque 
estão a ser mais dinâmicos e a pressionar o Governo para que haja mudanças numa carreira que 
merece mais respeito e reconhecimento”

A Saúde saiu à rua
Greves cirúrgicas dos enfermeiros

Quais são as alterações 
incontornáveis reclamadas 
pelos enfermeiros? 
A enfermagem é uma profis-
são complexa, é exercida em 
vários contextos, tem vários 
graus de complexidade, tanto 
a nível do Hospital, como dos 
Cuidados de Saúde Primários. 
Os enfermeiros são licencia-
dos, um grande número tirou 
a Especialidade, investiu para 
adquirir mais competências, 
para prestar melhores cuidados 
à população, retirou tempo e di-
nheiro à família, tendo também 
como objetivo, aumento da re-
muneração. Porém, o reconhe-
cimento da enfermagem não se 
verifica socialmente e, como já 
foi referido pelo poder político, 
o Serviço Nacional de Saúde 
precisa deste pilar. 

São os enfermeiros que garan-
tem 24 horas por dia a moni-
torização dos doentes, logo 
merecem reconhecimento de 
todos, direito a uma carreira e 
progressão na mesma. Aliás, 
é o maior grupo profissional 
na Saúde. Com as greves, os 
enfermeiros querem fazer-se 
ouvir, querem que os reconhe-
çam num ordenado de acordo 
com os estudos académicos e 
grau de complexidade da sua 
profissão, e também quebrar 
com as injustiças remunera-
tórias, já que um enfermeiro 
recém-formado ganha o mesmo 
que um colega com 20 anos de 
exercício profissional.
As greves de enfermeiros 
tendem a atrair uma atenção 
negativa por parte do público 
que considera que estas 
possam afetar o bem-estar de 
certos doentes... 
Isso não é bem assim... são 
os fazedores de opinião que 
estão a tentar virar a popula-
ção contra os enfermeiros. As 
greves na enfermagem não têm 
surtido efeito porque nalgumas 

áreas como hospitais, cuidados 
continuados, os enfermeiros 
não abandonam os doentes. 
Muitos dos enfermeiros por 
vezes parecem que têm patins: 
tentam fazer tudo em prol dos 
doentes, o que por vezes, não 
favorece a enfermagem. A greve 
cirúrgica que foi feita em alguns 
hospitais foi aquela que teve 
mais impacto junto dos utentes 
que estavam para ser operados. 
É lógico que não gostem de ver 
a sua situação adiada, também 
mexeu com vários interesses e 
objetivos institucionais. 
Nenhum doente urgente deixou 
de ser operado, até porque 
quem decide se um doente é 
ou não urgente são os médicos. 
Assim sendo, não tem sentido 
que algum doente morresse por 
falta de cirurgia. E há cirurgias 
adiadas diariamente. Segun-
do os meus colegas, nunca as 
salas dos blocos operatórios 
foram tão utilizadas e as listas 
de espera foram recuperadas. 
Se assim foi, parece-me que 
a greve cirúrgica só veio fazer 
com que todos os profissionais 
trabalhassem as horas que lhes 
competia. Posso assim dizer 
bendita greve cirúrgica!
Como é que interpreta a 
estratégia do crownfunding?
Parece que não foi uma inova-
ção, mas ainda bem que um 
grupo de enfermeiros resolveu 
fazê-lo. Fazer greve prolongada 
é quase impossível, todos nós 
precisamos de pagar as contas 
no final do mês. Essa estratégia 
veio colmatar a falha monetária 
que os enfermeiros iriam ter no 
seu orçamento familiar. Os en-
fermeiros, de uma forma geral, 
individual ou em grupo, contri-
buíram com o que podiam para 
angariar fundos para a greve. 
Não contribui na primeira greve 
mas contribui em grupo para 
a segunda. Se essa metodolo-
gia fosse novamente utilizada, 
voltaria a contribuir. Houve 
realmente muita polémica em 
volta desta questão, ainda bem 
que foi investigada porque 
assim tiraram-se as dúvidas de 
quem estava realmente a finan-
ciar a greve.
Parece-me que a comunica-
ção social não tem sido muito 
“amiga” da enfermagem, com 
algumas entrevistas com rastei-
ras que, na minha opinião, não 
dignificaram o jornalismo. 
O ofício da enfermagem 
envolve então um 
envolvimento de missão?
Em primeiro lugar, a enferma-

CONCEIÇÃO GONÇALVES

DR

ANTÓNIO CARNEIRO

Segundo mandato do Presidente da República

Depois de se ter tornado públi-
co um estudo de opinião que 
atribui 97% de avaliações posi-
tivas, Marcelo Rebelo de Sousa 
continua relutante em confes-
sar se a este primeiro manda-
to presidencial se seguirá um 
segundo. Segundo o próprio, 
este momento é uma “renda de 
bilros”, pois tem a difícil função 
de segurar a direita e manter a 
esquerda unida.

Claro que Marcelo é também 
exímio em termos diplomáticos. 
Na sequência do ciclone Idai 
que atingiu Moçambique no 
passado dia 15 de março, o PR 
referiu que Portugal está dispo-
nível para ajudar Moçambique, 
numa nota da Presidência da 
República: “Portugal procurará 
contribuir ao esforço de ajuda e 
reconstrução, quer diretamente, 
quer através da União Europeia 
e das Nações Unidas, exprimin-
do ao Povo irmão moçambicano 
e a todos quantos, em particular 
portugueses, foram afetados por 
esta grande tragédia.” Também 
na sequência da visita presiden-
cial a Angola, aquando do 65.º 
aniversário do seu homónimo, 
João Lourenço, Marcelo apazi-

A renda de bilros  
de Marcelo

Maria Luísa Teles

Marcelo não confirma um segundo mandato, mas as  estatísticas prevêm eleição para Belém, em 2021

gou os ânimos acerca da vio-
lência no Bairro da Jamaica, no 
Seixal. O dom da oratória e a sua 
capacidade comunicativa têm-
-lhe permitido resolver as ques-
tões diplomáticas portuguesas 
de forma assertiva e harmónica, 
fazendo com que as pessoas se 
sintam próximas. 

Fontes socialistas afirmaram 
ao Público que António Costa 
e a esquerda pretendem apoiar 
um segundo mandato de Mar-
celo. O problema é a direita, que 
não se revê em algumas atitu-
des. Segundo o próprio, “a ponte 
devia ser feita a partir da direita”, 
afirmou em 2016. O motivo da 
sua candidatura era equilibrar 
o que considerava ser “esquer-
da a mais”. Ora, como as sonda-
gens dizem que António Costa 
se manterá em São Bento, então 
será esperado que também Mar-
celo fique por Belém.

A investigadora académica 
Felisbela Lopes e a jornalista 
Leonete Botelho, autoras do li-
vro “Marcelo – Presidente todos 
os dias”, consideram que “no 
segundo mandato terá de criar 
um outro modelo para fazer 
sentido uma evolução na conti-
nuidade. E nesse tempo deveria 
gerir melhor as suas aparições 
públicas, o comentário à actua-

lidade noticiosa, a proximidade 
às pessoas e a sua relação com 
o Governo, com o parlamento e 
com os partidos políticos, para 
que a sua palavra mantenha a 
autoridade e não se esvaia em 
futilidades”. Em Janeiro de 2021, 
o Presidente de todos os portu-
gueses “poderá contar com os 
votos do PSD” e também com 
os do CDS-PP, mas “à esquerda, 
sabe que PCP, Bloco de Esquer-
da e Os Verdes nunca se junta-
rão a si”. As autoras apostam que 
o segundo mandato em Belém 
chegará, e que Marcelo será elei-
to com o maior número de votos 
de sempre.

Os portugueses renderam-se 
ao seu charme incontornável, já 
que 69% dos inquiridos lhe dão 
uma avaliação positiva, segun-
do a Eurosondagem. Marcelo é 
seguido por António Costa com 
50% de avaliações positivas. Já 
a atuação do Governo é vista 
como positiva por 41,2% dos su-
jeitos sondados.

Em 2014, dois anos antes de 
ser eleito e enquanto comen-
tador, Marcelo defendeu que o 
cargo de Presidente da Repúbli-
ca devia cumprir um só manda-
to, mas com a duração de sete 
anos, ao invés dos atuais cinco. 

Luísa Vitorino

Mérito ou 
obediência cega?

Rescisões nas Forças Armadas

Os militares portugueses estão cada vez mais 
descontentes com a precariedade, os salários baixos 
e a difícil progressão na carreira. Os mais jovens, 
apesar de atraídos pelo prestígio da profissão, após 
a prestação de serviço militar geram perceções 
negativas sobre a estrutura

progressão na carreira. “Come-
çamos a pensar, com a escalada 
de impostos e do custo do nível 
de vida, se vale a pena o esforço 
por uma instituição que parece 
não nos proteger”, acrescenta. 

Também num estudo atual 
efetuado pelo Ministério da 
Defesa sobre os jovens que in-
tegram os regimes de contrato e 
voluntariado e qual a sua satis-
fação com a instituição, a con-
clusão é de que as Forças Arma-
das continuam a atrair jovens, 
no entanto, depois de serem 
colocados na estrutura estes ga-
nham perceções negativas sobre 
o serviço militar. 

gem não é um ofício. Ela visa 
a relação interpessoal entre o 
enfermeiro e o utente, ela presta 
cuidados ao longo de todo o 
ciclo de vida, procurando a 
satisfação das necessidades 
humanas fundamentais, pro-
movendo a saúde e prevenindo 
a doença, proporcionando a 
máxima independência ao indi-
víduo que cuida.  Mas vivemos 
num país muito virado para os 
médicos, para a doença; a pro-

moção da saúde é muito pouca. 
A Organização Mundial de Saú-
de refere que 80% das doenças 
podem ser evitáveis, como as 
doenças cardiovasculares ou a 
diabetes. Para isso é necessá-
rio trabalhar com e junto das 
populações, de Saúde Comu-
nitária, que é a minha área de 
especialização. Infelizmente, é 
um trabalho sem ganhos ime-
diatos e os decisores políticos 
não investem nessa área porque 

temos uma população doente, 
envelhecida, consumidora de 
cuidados. Temos que desmistifi-
car essa ideia, a nossa atuação é 
num contexto multiprofissional 
no qual temos intervenções in-
terdependentes e registos mais 
autónomos. 
Afinal, o percurso ainda é lon-
go dentro da própria enferma-
gem e depois junto da popula-
ção em geral, mas o caminho 
faz-se caminhando. 

“Muitos dos 
enfermeiros 
parecem que 
têm patins: 
fazem tudo 
em prol dos 
doentes”

A manifestação dos enfermeiros no início de Março convocou membros de vários sindicatos do setor

Entrevista
Beatriz Gonçalves

Análise de satisfação 
(dados do Ministério 
da Defesa) 

1. Expetativas antes do 
ingresso que não se 
realizaram:  
47,2% dos inquiridos  
no Exército,  
38,2% na Marinha, 
28,9% na Força Aérea.

2. Insatisfação com o 
percurso profissional: 
42,9% no Exército, 
36,8% na Marinha, 
25% na Força Aérea.

3. Recomendação de 
ingresso a amigos: 
30,4% dos militares dos 
três ramos.
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A saga da certificação 
civil nas Lajes
A divulgação do aeroporto 
das Lajes e a promoção 
do turismo na ilha Terceira 
foi aprovada uma semana 
antes do início da Primavera 
pela Assembleia Legislativa 
dos Açores, fruto do projeto 
de resolução apresentado 
pelo CDS-PP ao Governo 
Regional. A aposta visa 
“promover a divulgação da 
certificação civil do Aeroporto 
das Lajes junto de todas 
as entidades nacionais e 
internacionais, bem como 
desenvolver e angariar, junto 
das companhias aéreas 
e operadores, novos fluxos 
turísticos para a ilha Terceira”, 
segundo Artur Lima, líder 
parlamentar do CDS-PP.  
Assim, a proposta centrista 
quer reequacionar “as 
limitações verificadas em 
consequência do uso 
militar da Base das Lajes 
que condicionavam, e 
ainda hoje condicionam, 
prejudicialmente, a 
economia da ilha Terceira 
e a mobilidade de todos 
aqueles que potencialmente 
a procuram”. A certificação 
civil da Base das Lajes , 
“foi um passo dado em 
frente, que teve várias 
fases de desenvolvimento, 
contudo são vários os 
constrangimentos que 
ainda precisam de ser 
ultrapassados, já que 
só existirá um aeroporto 
verdadeiramente civil com 
capacidade, quando 
se aumentar a placa 
de estacionamento civil 
denominada Placa C”, 
salientou Artur Lima.
 Segundo este líder 
parlamentar, também 
a operação noturna 
de aeronaves deve ser 
autorizada, já que é permitida 
apenas para voos de 
emergência e evacuações. 
“A BA4 não pode colocar 
essa norma no seu manual 
de operações, uma vez que 
prejudica a Terceira e os 
Açores.”, destaca. Também 
as questões técnicas e de 
segurança que afetam o 
bom uso do anemómetro 
(instrumento de medição 
do vento) devem ser 
ultrapassadas, tendo em 
conta a necessidade de 
informação meteorológica 
atempada. 
Já Ana Cunha, secretária 
regional dos Transportes e 
Obras Públicas, sublinha uma 
estratégia de “divulgação 
da ilha Terceira em feiras, 
rádios nacionais e espaços 
promocionais do setor 
turístico”.
Inês Fragoso

Sociedade Sociedade

Inês Fragoso

O legado da ilha lilás
Da Base das Lajes ao turismo açoriano do futuro

Ancorados na Guerra Fria, os americanos anteciparam planos de defesa 
e alianças políticas, garantindo viagens transatlânticas ao mundo. Uma 
herança de desenvolvimento, mas também de solos contaminados e de 
saúde pública descurada na Praia da Vitória. Hoje, o turismo espreita, mas a 
consciência ambiental exige outras políticas públicas ao Governo Regional

Nos últimos quatro anos, a redu-
ção de efetivos militares na Base 
Aérea das Lajes, na ilha Tercei-
ra, permite avaliar o impacto de 
uma presença estratégica para o 
governo americano desde a dé-
cada de 50 do século XX.

Rui Fragoso, trabalhador re-
formado, cumpriu a sua missão 
na Base das Lajes durante três 
décadas e, apesar das marcas 
ambientais do legado americano, 
defende que a natureza está a se-
guir o seu próprio rumo e a liber-
tar a Terceira para um turismo de 
qualidade. “Comecei a trabalhar 
aos 19 anos no armazém Suplay, 
que albergava todo o material 
que chegava dos Estados Unidos, 
quer por via marítima, quer por 
via aérea e que era distribuído 

por todas as secções. Depois fui 
rececionista no Ginásio e caixa e 
supervisor no Bowling. Por fim, 
cheguei ao Maintening House, 
como técnico de eletrodomésti-
cos, numa das oficinas da enge-
nharia civil americana, que servia 
as casas das famílias dos militares 
dentro e fora da Base”, relembra.

Hoje aposentado, já que apro-
veitou “a proposta aliciante de 
Buyout” (reforma antecipada, 
após 30 anos de serviço e 45 anos 
de idade, com 80% do ordena-
do e uma indemnização pelos 
anos de trabalho prestado), foi 
surpreendido durante estas ne-
gociações, com uma infiltração 
pulmonar e, então, diagnostica-
do um cancro renal. Em paralelo, 
outros três casos de cancro tive-
ram desfechos mais dramáticos. 
“Este é um meio pequeno onde 

Em Portugal, o número de veganos tem aumentado gradualmente nos últimos dez 
anos e, hoje, são já cerca de 120 mil, segundo um estudo da consultora Nielsen. 
No próximo fim-de-semana, Lisboa recebe o Festival que pode mudar consumos 
e consciências

Opções veganas
Um estilo de vida em crescendo

De 28 a 30 de Março terá lugar, na 
capital, o Festival Vegan e Vege-
tariano, que conta com entrada 
livre. Esta será uma feira ao ar 
livre, em que se poderá provar 
diversos pratos, inspirada num 
conceito que começou em Paris. 
“Não queremos forçar, mas sim 
sensibilizar dando a conhecer 
outras formas de alimentação 
que terão um impacto direto 
na saúde das pessoas e que, em 
cadeia, trazem resultados para 
a sustentabilidade do planeta”, 
garante a organização do evento. 

Os Millennials podem mar-
car presença, já que a geração 
mais jovem aposta num registo 
ambiental consciente, com um 
maior número de adesão a esta 
opção de alimentação, que se 
quer, de acordo com os nutricio-
nistas, planeada. 

Assim, aos cinco anos, Mariana 
Mateus, hoje com 18 anos, ques-
tionou-se, pela primeira vez, jun-
to da avó, sobre o que era “aquela 
coisa vermelha” exposta no talho. 
A avó sorriu e respondeu que era 
um coelho, morto e esfolado. A 
partir desse dia, a jovem não vol-
tou a comer coelho. Dez anos 
depois, algumas pesquisas feitas 
sobre vegetarianismo e muita 
consulta de receitas, percebeu que 
era fácil eliminar por completo 
o consumo de carne e de peixe e 
manter uma degustação saborosa. 

Mais tarde, ao ver Cowspiracy, 
um documentário icónico en-
tre vegetarianos e vegans, ficou 

de novo “chocada”. “Se ao início 
tinha questionado as minhas 
opções alimentares somente 
por causa do bem-estar animal, 
depois de ver o documentário 
percebi que o problema era ain-
da maior do que eu pensava… 
estava quase a viver uma men-
tira”. Sensibilizada pelos gastos 
“desnecessários” para alimentar 
os animais, pelos efeitos da po-
luição associada à industrializa-
ção da alimentação tradicional, 
Mariana sentiu até “um pouco de 
revolta por nunca ninguém lhe 
ter explicado estas dinâmicas” e 
por ter, ela própria, que recolher 
estas informações. 

Mitos e crenças
No entanto, esta mudança não 
foi uma decisão fácil para a sua 
família. A mãe de Mariana tinha 
receio de carências proteicas e 
de que esta alimentação fosse 
mais dispendiosa. Determinada, 
Mariana disse-lhe que “ser vege-
tariana era a única opção e que 
se não pudesse ser vegetariana, 
então, simplesmente não comia”. 

A mãe acabou por ceder, mas 
sugeriu a consulta de um nutri-
cionista, que lhe recomendou 
um plano alimentar que não in-
tegrava a opção vegan. Um ano 
depois, Mariana decidiu aban-
donar o consumo de qualquer 
produto de origem animal. “Dei-
xei de comer ovos, leite, os seus 
derivados e mel, deixei de vestir 
roupas com pele e deixei de usar 
marcas que experimentassem 
em animais.”

Afinal, para os veganos, im-
porta saber quais as marcas que 
são cruelty free, ou seja, que não 
testam, “de todo” em animais e 
quais as que afirmam ser, mas 
não o são a 100%, como é o caso 
das marcas Caudalie, Clarins, 
Dove, MAC, Maybelline, Pantene, 
L’Oréal e muitas outras. De acor-
do com a People for the Ethical 
Treatment of Animals (PETA), as 
empresas afirmam continuar es-
tas práticas a fim de terem dados 
com que se possam defender, 
caso algum consumidor apre-
sente alguma queixa contra as 
mesmas. Ainda, dizem ser difícil 
prever se os resultados em ani-
mas vão ser os mesmos do que 
em humanos.

Bons exemplos são a Urban 
Decay e a The Body Shop que re-
cusam testar em animais e, nes-
te sentido, não abrem lojas na 
China, para garantir que têm um 
controlo sobre todos os seus pro-
dutos, ainda que, neste caso, se 
arrisquem a vender menos. Tam-
bém o teste em animais pode ser 
mais económico e funcional para 
as marcas, uma vez que, sem eles, 
estas necessitam de fazer ensaios 
com células e tecidos humanos.

Oferta crescente 
Manuela Martins, de 20 anos, é 
outro exemplo de mudança e de 
inspiração para quem a rodeia. 
Atleta de alta competição, pratica 
uma alimentação e estilo de vida 
vegan desde os 16. Desde criança 
que tem uma grande paixão por 
animais o que a levou hoje a ser es-

Beatriz Duarte
tudante de Medicina Veterinária. 

Também Mariana Mateus afir-
ma que ambas as transições foram 
fáceis e que, hoje, quase todos os 
produtos têm um substituto ve-
gan. “Não foi preciso abdicar das 
minhas comidas favoritas para vi-
ver de um modo mais consciente.” 

Hoje uma opção vegan já faz 
parte das ementas escolares e 
institucionais e crescem alter-
nativas em outras dimensões de 
consumo, tais como os cosméti-
cos, roupa e produtos de limpeza 
amigos do ambiente. Na década 
anterior, poucas eram as opções 
de restaurantes veganos existen-
tes em Portugal, pelo que as pes-
soas que queriam ter este registo 
de alimentação tinham que trazer 
a comida de casa para o trabalho. 
Em 2018, a oferta da restauração 
integra mais de 172 variedades 
com opções vegans. Lisboa não 
é exceção, apresentando cadeias 
diversas como a Fauna & Flora, 
Local - Your Healthy Kitchen, em-
bora os restaurantes O Botanista 
ou o My mother’s daughters sejam 
100% vegan.

A cadeira mundial de restau-
rantes McDonald’s também já se 
rendeu ao McVegan e aplicações 
digitais como Zomato ou Tri-
pAdvisor incluem Healthy Food. 
O site 269Events conta também 
com uma programação de even-
tos vegan em Portugal e a subs-
crição na newsletter permitirá as 
possíveis atualizações. “Susten-
tabilidade e prazer de criar com o 
que a Terra nos oferece”, defende 
a criadora Marta Leitão.

MANUELA MARTINS  MARTA LEITÃO

Comida saborosa e diversificada marca a proposta vegan do Instagram  @manuplantbasedrunner. Missão be kind to all animals! ou seja a 

sustentabilidade  também em collants ecológicos de Marta Leitão feitas a partir de “ramos de casuarina, folhas de eucalipto e casca de cebola 

sobre meias”, através de uma técnica manual dando origem a cores e padrões únicos

Adeus, 
Manuel
Ontem, 24 de Março, fa-
leceu o arquiteto Manuel 
Graça Dias, aos 65 anos, ví-
tima de cancro no pâncreas. 
De entre os seus trabahos 
estão o primeiro lugar no 
concurso para o pavilhão 
Português na Expo’92, em 
Sevilha e a reconstrução 
do Teatro Luís de Camões, 
em Lisboa. Professor uni-
versitário e crítico de ar-
quitetura, tem trabalhos 
em  Almada, Braga, Chaves, 
Guimarães, Lisboa, Porto, 
Vila Real, Macau, Madrid, 
Sevilha e Frankfurt.

Rui Pinto 
detido 
O pirata português, Rui 
Pinto, que fora detido na 
Hungria mas extraditado 
para Portugal,  foi ouvido 
por um juiz de instrução 
criminal, no Campus da 
Justiça, em Lisboa. O ha-
cker é acusado pela prática 
de seis crimes. Após prestar 
declarações, o juiz decla-
rou prisão preventiva e, por 
motivos de segurança, será 
transferido para a institui-
ção criminal de Évora, onde 
ficará a aguardar por próxi-
mas instruções do caso. 

Acesso direto 
ao ensino 
superior 
Os alunos do ensino se-
cundário profissional po-
derão vir a aceder às licen-
ciaturas das universidades 
e dos institutos politécnicos 
sem a realização dos exa-
mes nacionais. A mudança 
ainda está a ser discutida 
no Conselho Coordenador 
de Ensino Superior (CGES), 
mas os alunos dos cursos 
profissionais poderão vir a 
entrar no ensino superior 
através de concursos locais, 
específicos para cada insti-
tuição, em vez do concurso 
nacional.  A definição deste 
regime deve estar concluída 
até ao final de Abril e será 
para começar a aplicar no 
início do próximo ano letivo. 

todos se conhecem, entre nós 
trabalhadores íamos trocando 
suspeitas, mas nunca fomos in-
formados pelas chefias da Base 
ou da administração regional 
sobre a contaminação dos so-
los… que foi escondida para 
não alarmar a população. Mas 
o que mais me chocou foi sa-
ber que o meu caso e dos meus 
colegas não eram isolados, que 
havia todo um universo de pes-
soas que estavam a lidar com a 
doença como nós, e os militares 
americanos que vinham para cá 
morar com as suas famílias já es-
tavam muito integrados na nossa 
cultura e estilo de vida.”

Segredos revelados, a doença 
em tratamento, tem procurado 
uma alimentação mais cuidada 
e o consumo de água engarrafa-
da. “Se tinha que contaminar já 

contaminou. Nós que vivemos 
cá não nos sentimos ameaçados, 
por todo o lado há contamina-
ção. Se têm vontade de visitar 
a ilha, devem fazê-lo porque se 
continua a sentir o ar leve deste 
mar em torno e todas as nossas 
boas ofertas superam as más.” 
Agora há que seguir em frente, 
ultrapassar as pedras no cami-
nho, segundo Rui Fragoso: “Este 
é um bom destino, bem sabiam 
os americanos que aderiam 
muito às nossas tradições, fre-
quentavam as nossas festas e vi-
venciavam-nas como verdadei-
ros terceirenses. Alguns saíam 
da Base e vinham viver para as 
freguesias, o que ajudou muito 
a economia local, nos arrenda-
mentos, na restauração e no co-
mércio local. E nós estamos por 
cá para receber o futuro.”

CARINA INÁCIO

D
R
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As duas novas modalidades são o 
Navegante Metropolitano, válido 
em todos os 18 municípios que 
constituem a AML, com o preço 
de 40 euros, e o Navegante Muni-
cipal, válido dentro do município 
de Lisboa, que custa 30 euros. 
Esta nova medida permite que 
80% dos utilizadores passem a 
pagar menos, já que em média, os 
utentes vão poupar 18,45 euros. 

Para além destas modalidades 
principais, existirão mais três op-
ções: o passe 4-18 e sub-23, para 
estudantes, que vai continuar nos 
mesmos moldes, o Navegante 12, 
com as mesmas características do 
Navegante metropolitano, que se 
destina a todas as crianças até aos 
12 anos de idade e o Navegante 
+65, que custará 20€ e que pos-
sui as mesmas características do 
Navegante metropolitano, desti-
nando-se a maiores de 65 anos, 
reformados e pensionistas.

Na rua, as reações dos utili-
zadores de transportes públicos 
dividem-se entre o alívio do pre-
ço, a necessidade de uma oferta 
de mais e melhores horários e a 
esperança de adoção de veícu-
los mais amigos do ambiente. 
“Não haverá mais pessoas a an-
dar de transportes públicos, se a 
oferta e os horários não acom-
panharem as necessidades, mas 
é um alívio nas finanças e talvez 

SociedadeSociedade

Portugal envelhecido

Os valores falam por si. Desde 
1960 que o envelhecimento em 
Portugal tem vindo a crescer 
exponencialmente. Atualmen-
te, são mais de dois milhões os 
idosos residentes em Portugal, 
correspondendo a mais de 20% 
do total da população. Destes, 
800  mil vivem na companhia 
de outra pessoa idosa, e mais de 
um milhão vivem sozinhos. Para 
os que não estão aptos a desen-
volver estilos de vida indepen-
dentes, a opção leva-os para a 
institucionalização ou para cui-
dados domiciliários. Uns e ou-
tros, exigentes quer em termos 
económicos quer emocionais.

Tiago Marques, proprietário 
da empresa de cuidados e apoios 
domiciliários Puro Cuidado, de-
fende a opção domiciliária como 
“100% dedicada ao utente e 100% 
personalizada”. E argumenta : 
“Nos lares, existe um rácio de um 
cuidador para cada dez idosos, o 
que resulta em acompanhamen-
tos deficitários. O facto de o ido-
so estar num local desconhecido 
também não é benéfico para a 
sua longevidade.”

Tendo em conta os valores 
de mercado, este tipo de apoios 
destina-se a pessoas de classe 
média-alta e alta, com poder de 
compra para fazer face a uma 
despesa tão elevada. “A Puro 
Cuidado surge desta necessida-
de de providenciar aos idosos 
aquilo que o Estado não faz a 
nível público. Deveria haver um 
maior número de protocolos 
entre entidades seguras, e even-
tualmente a Segurança Social, 
para quem não tem rendimentos 
tão avultados.”

Sónia Carvalho, filha de um 
pai com uma doença canceríge-
na em estado terminal e de uma 
mãe com elevados níveis de de-
mência, fala por todos aqueles 
que não conseguem suportar 
estes custos. Com uma casa e 
uma filha para sustentar, Sónia 
gere a sua economia de forma 
independente, e talvez por isso 
vive dias marcados pelo peso da 
sua opção recente. “O lar não foi 
a minha primeira escolha, até 
resisti bastante até tomar a de-
cisão de colocar a minha mãe 
num lar”, mas as suas exigências 
profissionais falaram mais alto. 
Viu-se obrigada a optar, final-
mente, pelo lar. “É das decisões 

Cuidados e cuidadores 
no mundo dos idosos
Portugal, o quinto país mais envelhecido do Mundo.  
Um território onde os idosos são vistos como um problema 
económico. Um país onde questões demográficas, sociais  
e políticas são muitas vezes postas de parte. Um lugar onde  
a solidão é uma crescente no “mundo dos idosos”

mais difíceis de uma vida. Uma 
decisão solitária que transporta 
muita dor e imensas dúvidas. 
Mas isso é próprio do desconhe-
cimento, como nunca vivemos 
a situação antes, achamos que 
estamos a abandonar as pessoas 
que mais amamos.”

Assim, começou este longo 
percurso por procurar apoio do-
miciliário. Não o conseguiu su-
portar por mais de quatro meses 
e acabou por contratar três pes-
soas que, por turnos, prestavam 
apoio aos pais. “Um ano depois 
percebi que esta solução era in-
comportável logisticamente e na 
própria gestão dos três recursos 
humanos. Tinha uma sobrecar-
ga enorme nas compras e gestão 
da casa e as pessoas contratadas 
faltavam muito e ficava várias 
vezes sem ninguém para cuidar 
dos meus pais.”

O panorama português nesta 
realidade não é dos mais felizes. 
Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Portugal é o 
quinto país que pior trata os ido-
sos num estudo que envolveu 53 

países. Em 2017 foram encerra-
dos 133 lares ilegais e, em 2018, 
este número conseguiu ser su-
perior. O Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança So-
cial garante que todos os encer-
ramentos foram devidos “a falta 
de condições ou de recursos hu-
manos, instalação inadequada 
ou situações que coloquem em 
risco a vida dos utentes”.

Num país em que o ordenado 
mínimo ronda os 600 euros e o 
ordenado médio os 900 euros, 
poucos são aqueles que conse-
guem suportar os custos de um 
lar com uma qualidade de servi-
ço acima da média como o que 
Sónia tem os pais. “Depois de vi-
venciar a experiência de ter a mi-
nha mãe num lar e antes de ter 
experimentado uma versão mais 
rudimentar, porque eu própria 
geria as pessoas que contratei 
para cuidar dos meus pais,  dos 
serviços domiciliários, optaria 
sem dúvida pelo lar.” Sobra a 
pesada gestão dos custos desta 
opção, disponível para privile-
giados ou voluntários de alma. Sofia Barge

Lisboa mais viva
Passe único na Área Metropolitana de Lisboa

Na próxima semana, a 1 de abril, entra em vigor 
o novo sistema de passes em Lisboa, através da 
criação de duas modalidades de passes Navegante, 
que baixa os preços e simplifica, assim, os atuais 
títulos de transporte que permitiam cerca duas mil 
combinações possíveis 

ganhe adesão para aqueles que 
se deslocam de mais de longe 
e que por isso pagam muito de 
passe”, defende uma utilizadora 
sénior, enquanto aguarda pelo 
bus numa paragem com o qua-
dro informativo fora de serviço.

Para outro utente em idade 
ativa, também à espera na mes-
ma paragem numa das praças 
mais centrais de Lisboa, “talvez 
o Governo venha a investir mais 
em transportes, para atrair mais 
eleitores obviamente, mas é uma 
grande mudança na vida das pes-
soas a todos os níveis”. Ao lado, 
um jovem argumenta: “O Gover-
no quer conquistar a confiança 
das pessoas com esta poupança 
nos transportes, que milhares 
famílias portuguesas usam todos 
os meses, mas não sei até que 
ponto  é sustentável esta medida. 
Poderiam utilizar o dinheiro para 
investir na qualidade dos trans-
portes em vez da redução de cus-
tos. Não acho que seja praticável 
e acabará por ir buscar o dinheiro 
que estamos a poupar no agra-
vamento de outros impostos”. 
Já outro passageiro regular de 
transportes públicos, ali mesmo 
ao lado, não considera esta apos-
ta um registo eleitoralista porque 
“revela uma medida adequada 
e necessária para o equilíbrio 
financeiro das famílias, assim 
como uma tentativa de diminuir 
as emissões de CO2”.

Jurista, Zita Oliveira, confessa-se uma caminheira, pela experiência de disciplina 
interna que um percurso real exige a quem a ele se entrega de alma e coração

“Não há ensino que se 
compare ao exemplo” 

Escutismo nacional integra novas tecnologias

Para Zita Oliveira, escuteira 
desde os dez anos, o escutismo 
é mais do que ajudar as velhi-
nhas a atravessar a estrada e an-
dar com meias e pompons. “É 
isso, mas muito mais”, sublinha. 
Tudo começou no agrupamento 
977-Ourém, pela mão de uma 
amiga, há três décadas.

Uma promessa de tempos di-
vertidos entre jovens que para a 
sua mãe era só “mais uma ativi-
dade que não iria dar em nada 
ou que a poderia fragilizar ou dis-
persar nos estudos... houve sem-
pre ali uma resistência”. Passados 
29 anos, parece que estava erra-
da, já que nada impediu Zita de 
vivenciar todas as etapas desta 
caminhada da melhor maneira.

Conjugar o percurso escolar 
com o escutismo “não foi difícil 
até ao 12º ano, apenas exigiu or-
ganização”, algo que defende até 
hoje. Já na faculdade “foi mais 
complicado, com algum distan-
ciamento do seu clã em Ourém, 
tendo feito o caminheirismo 
muito graças ao clã universitário 
de Coimbra”. 

Depois de completar o percur-
so sugerido pelo Corpo Nacional 
de Escutas, Zita decidiu ser diri-
gente, cargo que exerce há cerca 
de 11 anos, tendo sido dirigente 
de agrupamento entre 2009 e 
2018. Hoje concilia esta opção 
com a sua profissão e a vida fa-

miliar. Tem dois filhos e durante 
todo o processo de maternidade 
nunca abandonou o movimento, 
reforçando ainda que “as pessoas 
devem ser felizes naquilo que 
fazem e os filhos não são na sua 
totalidade a vida dos pais”. 

Assumir o compromisso 
Zita não esconde o desafio cons-
tante que é gerir tudo numa 
sintonia quase perfeita. E até 
ganhou uma ajuda suplementar. 
A sua mãe, apesar de não com-
preender por vezes esta sua pai-
xão pelo escutismo, é um grande 
apoio, cuidando dos seus filhos 
sempre que necessário.

 “Quando gostamos e acredi-
tamos mesmo daquilo que fa-
zemos tudo se torna mais fácil, 
apesar dos muitos momentos 
de cansaço e do aceno do sofá 
ou da vontade de passear ou fa-
zer de conta que não há lá nada 
fora à espera, mas com organiza-
ção, somos capazes de assumir 
o compromisso “, confessa. Sabe 
que um sacrifício “consciente” 
traz uma escolha: “a organização 
e o compromisso que se assume 
perante o movimento e as pes-
soas que nele estão connosco”. 

Conta ainda entre risos que 
acha que a cada dia vai ficando 
melhor, já que tem aprendido a 
lidar com a passagem do tempo, 
num processo de crescimento 
interno, sem saudosismos, tal-
vez apenas com uma nostalgia. 

“Enquanto era mais nova o tem-
po era todo meu e eu não tinha 
consciência disso”. Mas relativi-
za: “o escutismo ensina que não 
somos um produto acabado”.

Zita pretende ainda continuar 
no movimento, sendo-lhe difícil 
imaginar a sua vida sem ser chefe 
dos escuteiros, um desafio cons-
tante, que a faz “bastante feliz 
porque desta forma poderá dei-
xar o mundo um pouco melhor”, 
como argumenta o fundador 
do movimento, Baden- Powell. 
“Desde 1990, quando eu entrei 
o movimento, o país e o mundo 
evoluíram, não se comunicava 
pelo Facebook, nem pelo Ins-
tagram, não havia o Whatsapp, 
tudo o que sabíamos de escutis-
mo era absorvido no livro ‘Escu-
tismo para rapazes’ e nos mate-
riais dados pelos chefes”. 

Hoje a comunicação digital 
está integrada, mas prevalecem 
ainda os princípios e ensina-
mentos deste movimento, que 
privilegia o contacto com a na-
tureza e o despreendimento das 
tecnologias acessórias às ativida-
des escutistas. Uma aposta que 
favorece também a educação 
não formal, já que promove a au-
tonomia e o sentido de responsa-
bilidade nos jovens como “atores 
da construção e passagem de 
conhecimento, assumindo um 
papel preponderante na sua edu-
cação” que se deseja contínua ao 
longo da sua caminhada na vida.

RITA SIMÕES

Guilherme Guia

Com os novos passes Navegante, 80% dos utilizadores passam a pagar 

menos mensalmente
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Inês Ferreira

O escritório da Travel Tailors 
revela muito sobre a sua CEO e 
diretora de Marketing e de Co-
municação, Raquel Ribeiro. Um 
open space que permite o de-
senvolvimento de trabalho em 
equipa, à distância de duas se-
cretárias, um ritmo de trabalho 
acelerado, um espaço cuidado 
que transmite calma e conforto. 
Viajante inveterada, Raquel, li-
cenciada em Comunicação So-
cial, pelo ISCSP, desde 1997, já 
somou ao mestrado um douto-
ramento em Sociologia e estudos 
de mercado, mas a sua aposta 
profissional divide-se entre o en-
sino e o seu próprio negócio de 
turismo de viagens. 

A TravelTailors começou, em 
2010, por ser uma agência que 
potenciou contatos entre ami-
gos e familiares, seus e das duas 
sócias Lisete e Paula, e neste 
momento filtra já os pedidos, 
para responder com excelên-
cia “à especialização de viagens 
à medida” para os segmentos 
médio-alto e alto. Um nicho de 
mercado que tem feito crescer o 
negócio desta agência, um pouco 
atípico nas propostas de viagens 
globais, porque não faz pacotes 
pré-estabelecidos nem contrata 
serviços prontos-a-vender aos 
grandes operadores. 

Todo o processo é preparado 
à medida pela equipa, através de 
diagnósticos bastante detalha-
dos com os clientes, desde a es-
colha do destino até ao feedback 
no regresso, uma das ferramen-
tas mais poderosas de divulgação 
deste trabalho. 

Nos últimos três anos o cresci-
mento desta oferta diferenciado-

Três mulheres, uma paixão partilhada e a 
determinação de criar uma resposta aliciante e 
sustentada para viajantes mais exigentes. E tudo 
começou porque “não havia no mercado português 
uma oferta vocacionada para pessoas com gostos 
menos alinhados”

Beatriz Duarte  
e Inês Ferreira

Uma aventura 
desenhada à 
medida certa

Destinos de viagem

ra tem ultrapassado 30 por cento 
ao ano. 

“Há muitas modas por ano… 
agora, a Austrália e Nova Zelân-
dia ou o Sudeste Asiático, do Viet-
name, Laos ao Camboja. Noutros 
anos, é a América do Sul, com 
grande destaque para o Perú, 
Argentina e Chile”, conta Raquel. 
Vendem mais viagens para fora 
da Europa, para destinos longín-
quos e a procura divide-se entre 
as grandes cidades e as viagens 
culturais, com uma rota mais ur-
bana, e as viagens de natureza e 
de praia. “O português gosta, tipi-
camente, de praia para descansar 
no final da sua viagem”, sublinha. 

Os destinos mais dispendiosos 
integram “os pedidos de volta ao 
Mundo ou as aventuras na China, 
Japão, Namíbia e América do Sul, 
porque o preço depende muito 
das escolhas de hotéis e da classe 
de voos escolhido”. Já as viagens 
mais económicos são “as cha-
madas escapadinhas dentro da 
Europa, alguns destinos de praia 
com um bom equilíbrio de valor 
como São Tomé e Príncipe ou 
as descobertas sul-americanas 
como a Colômbia”, salienta.

Raquel, embora viaje cada vez 
mais acompanhada, valoriza a 
experiência “muito enriquece-
dora e desafiante de viajar sozi-
nha”, já que “compele muito mais 
à descoberta”. E recorda com es-
pecial gosto, os seus mergulhos 
emocionais em Moçambique, a 
primeira aventura em Marrocos, 
a riqueza e diversidade cultural 
do Perú e da Índia. “Quanto ao 
futuro, quero visitar destinos off 
the beaten track, com menor pro-
cura turística, como a Arménia, 
Geórgia, as Guianas e Madagás-
car”, confessa Raquel já com os 
olhos brilhantes.

BEATRIZ DUARTE



12| Gazeta do Cenjor Gazeta do Cenjor
14 de Março a 25 de Março de 2019 14 de Março a 25 de Março de 2019 |13Educação EducaçãoFOTO

INÊS FRAGOSO

Ensino Musical nacional

Quem conhece o largo pátio da 
Escola Secundária Marquês de 
Pombal, em Belém, provavel-
mente não imagina as melodias 
que ecoam por todo o lado 
desde o início deste ano letivo. 
Esta nova banda sonora tem 
a mão e as vozes de alunos e 
professores do Ensino Musical 
do Conservatório Nacional, que 
se encontra provisoriamente 
instalado nesta escola.

Dia de sol, cá fora uns alunos 
conversam sobre a aula de 
Formação Musical, outros riem, 
cúmplices em mais uma jornada 
de ensaios. Lá dentro na entrada, 
ouvem-se instrumentos de cor-
da… acordes em crescendo de 
orquestra. Os corredores estão 
repletos de alunos a estudar, 
mais à frente, numa sala, um me-
nino toca guitarra com afinco. A 
professora Helena Raposo circu-
la, entre conversas, até ao pátio 
onde o som da percussão, tocada 
por dois adolescentes, capta a 
energia que lhes corre nas veias. 
“Os daqui trabalham… em todo 
o lado!”, sublinha a professora, 

O som do sucesso

Reportagem
Catarina Cascabulho 
e Inês Fragoso

Foi a quinta escola pública no ranking dos melhores 
resultados nos exames nacionais de 2017/2018. Neste ano 
letivo, saiu do Bairro Alto e instalou-se provisoriamente em 
Belém, devido à necessidade de requalificação do antigo 
edifício. Tudo porque a Escola de Música do Conservatório 
Nacional, tal como outros pares, quer promover a formação 
integrada de cada aluno

apontando para os jovens.
Helena, uma das professoras 

daquele que é o Conservatório 
mais importante do país, defen-
de o nível de exigência da escola. 
“Aqui, o desafio é: se não tens 
capacidades ou se não estudas, 
vais-te embora”, uma vez que “se 
[os alunos] não estudarem, não 
conseguem fazer nada”.

Também para a diretora da 
escola, Lilian Kopke, “o ensino 
artístico permite que os alunos 
desenvolvam capacidades de 
trabalho em grupo e aprendam 
a trabalhar com as emoções”. 

Estudo exigente
Em Portugal a carga horária é 
acrescida, fazendo com que 
surjam por parte dos alunos 
muitas dificuldades em conciliar 
horários, questão que nem sem-
pre é facilitada pelas escolas do 
ensino regular. 

“Fica bem gostar das artes, 
mas o ensino artístico tem um 
preço”, lamenta, referindo-se 
à falta de apoios financeiros, 
indispensáveis para manter em 
funcionamento as escolas e os 
seus instrumentos. Ainda assim, 
os seus cerca de mil alunos es-
tudam arduamente para seguir 

os seus sonhos e conquistar um 
lugar duradouro na música.

Lilian Kopke assegura, ainda, 
que “cada vez mais quem tem 
interesse em estudar artes opta 
por fazê-lo no estrangeiro”, uma 
vez que Portugal não é dos 
países que mais valoriza o meio 
artístico. “Até se podem fazer 
concertos, mas não há público e 
a possibilidade de os alunos ve-
rem na música o seu futuro exige 
muita motivação”, acrescenta.

Benefícios da prática
“O ensino artístico é a oportu-
nidade que é dada a todos, mas 
principalmente aos jovens, de 
estudar música ou dança através 
de um curso que tem certifica-
ção”, garante Susana Nogueira, 
violinista e professora de música 
há 24 anos, que dedica grande 
parte do seu virtuosismo ao 
Conservatório Regional de Évora 
– Eborae Mvsica (CREV). 

Afinal, Susana sabe que “a 
música é das matérias mais 
complexas que existem para es-
tudar”, uma vez que envolve não 
só o raciocínio como o controlo 
motor na descoberta especí-
fica e abrangente que soma a 
identificação, classificação e a 

INÊS FRAGOSO

reprodução de sons. “Acaba por 
ser como um desporto, se não 
é treinado com frequência, não 
há memória muscular. Quem 
toca um instrumento precisa de 
ter essa memória para adquirir 
essa parte física e treinar com 
frequência obriga-nos a um tra-
balho muito organizado”, refere.

Destaca, ainda, a exposição 
inerente ao ensino artístico, 
tanto ao nível de provas orais, 
como apresentação do trabalho 
ao público e sua preparação. 
“Depende só de nós e é uma 
situação à qual quase todo o 
ensino geral não expõe os alunos 
até quase saírem da escola, a 
maior parte estuda de véspera. 
E estudar violino de véspera da 
prova não adianta nada, porque 
não adquirimos o necessário 
nem memorizamos ou descodi-
ficamos com tempo”, salienta. 

Formação potenciada
Susana destaca “a multiplicidade 
de tarefas do ensino artístico, 
o que mantém os alunos em 
constante trabalho e dispostos a 
participar em várias atividades 
com uma atenção diferente”. Um 
maior acompanhamento dos 
alunos por parte dos docentes, 

visto que as turmas são mais 
reduzidas do que na maioria das 
escolas do ensino geral também 
favorece uma aprendizagem 
mais integrada. “Antes, o ensino 
artístico estava vocacionado 
para quem queria estudar mú-
sica, mas hoje está desenhado 
para completar a formação das 
crianças”, conclui esta professora 
e violinista.

Rita e Vasco, ambos com 19 
anos, estudaram música no 
CREV durante 14 anos. Embora 
não tenham prosseguido os 
seus estudos na área da música, 
asseguram que não seriam os 
mesmos se a música não fizesse 
parte do seu currículo. “É sem-
pre bom ter mais cultura geral 
sobre vários assuntos e o facto 
de saber tocar um instrumento 
é algo que eu não imagino não 
saber fazer”, diz Rita. Está a estu-
dar Engenharia Mecânica e não 
tem dúvidas de que a música lhe 
estimulou o raciocínio e a con-
centração. Vasco refere que uma 
das melhores competências ad-
quiridas foi “saber estar e atuar 
em conjunto com a orquestra, 
ou seja, ajustar comportamentos 
a contextos coletivos específicos”, 
a par da gestão de tempo.

“Os sapatos 
dos outros”

Sandra Baldé, 
feminista, blogger  
& influencer

Desde 2012 que o mundo 
digital conhece Sandra Baldé 
pelo nome do seu blog “Uma 
Africana”. Aos 21 anos, for-
mada em artes e amante de 
livros e séries, conta já com 1,4 
mil seguidores no YouTube, a 
acrescentar aos seus quase 20 
mil seguidores no Instagram. 
Do empoderamento, represen-
tatividade e questões raciais, 
as causas das mulheres são o 
seu foco que defende como um 
processo colectivo.
Quando é que ganhaste 
consciência para o 
empoderamento feminino?
Lá por 2013, comecei a ter mais 
contacto com o feminismo por 
causa da Beyoncé quando ela 
lançou a música “Flawless”… 
Identifiquei-me com aquela 
mensagem feminista e comecei 
a investigar mais e a envolver-
-me com a temática do empo-
deramento… aquele momento 
quando tomas consciência dos 
padrões impostos pela socieda-
de e usas esse mecanismo para 
conseguires inspirar outras 
pessoas. Não o vejo como algo 
individual, mas sim como um 
processo coletivo. 
Qual é o objetivo deste teu 
discurso sobre feminismo, re-
presentatividade e racismo?
O que me move a falar dos te-
mas é a existência dos proble-
mas, porque se ainda temos de 
falar de racismo, feminismo e 
representatividade é porque os 
problemas ainda existem… as 
mulheres ainda morrem todos 
os dias, pessoas negras morrem 
todos os dias pelo ódio. É 
importante e urgente continuar 
a falar destes assuntos para 
informar e consciencializar as 
pessoas destas violações dos 
direitos de muitos.
A mensagem que quero passar 
é de que todas as pessoas têm 
uma voz, podem causar impac-
to e fazer a diferença. Se cada 
um de nós fizer a sua parte, 
podemos conseguir bastante e 
caminhar para uma sociedade 
mais justa, mais igualitária.
Sentes que a tua influência 
está a fazer a diferença no 
caminho da equidade?
Sim, temos que trabalhar mais 
a empatia, porque o grande 
problema é que as pessoas se 
sentem muito na defensiva 
quando suspeitam a sua zona 
de conforto ameaçada. Acredi-
to que esta resistência tem que 
ser mais trabalhada… temos 
que parar, ouvir, entender e 
colocarmo-nos nos sapatos dos 
outros… é a chave para alcan-
çarmos tudo. A informação e a 
educação são tudo.

Carmen Zangui 

Várias escolas nacionais preparam-se para a progressiva desmaterialização 
dos manuais escolares, cumprindo assim, o diploma promulgado há dois 
anos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Algumas, já 
optaram pelos novos gadgets

Livro ou tablet?
Impacto digital na escola

Toca a campainha, o professor 
entra, os alunos sentam-se. Nu-
mas escolas abrem-se os livros, 
noutras ligam-se os tablets. 
Ouvem-se as correrias de alunos 
ainda atrasados, na entrada do 
Agrupamento de Escolas de 
Carcavelos. O diretor, Adelino 
Calado, chega com um sorriso 
experiente, mas jovial, de quem 
se dedicou uma vida inteira à co-
munidade escolar. Segue para a 
sua sala, um espaço aberto para 
que possa falar no imediato com 
todos os seus departamentos, se-
parados por secretárias. É aí que 
tem criado as condições, desde 
há cinco anos, para concretizar 
esta medida. 

“No início do ano letivo sai 
sempre uma orientação relativa 
à adoção de manuais. Em 2016, 
saiu uma indicação de que o 
Governo queria promover a des-
materialização, o que permitia 
que as escolas não adotassem 
manuais, desde que devida-
mente justificado.” E assim se 
abriram as portas para que não 
adotassem manuais, já que para 
este diretor os manuais são algo 
muito pessoal. “São interpreta-
ções de cada autor e o ideal era 
adotá-los todos”, mas sabe que 
esta opção não é possível. 

Defende a liberdade de serem 
os professores a escolher os con-
teúdos para as suas disciplinas, 
o que pode implicar um esforço 

maior, mas, depois de já ter com-
provado esta estratégia com o 5º e 
o 7º ano, assume o sucesso desta 
mudança. “Com o digital, é muito 
mais fácil aceder a uma imensa 
variedade de recursos, não só a 
manuais em versão digital, mas 
também vídeos, fotografias… o 
que dá uma opção individual.”

O desafio da mudança
A maior dificuldade foi a alte-
ração da mentalidade dos pais. 
“Como assim não há livros? Eu 
estudei no papel e os pais, ao não 
adotarmos manuais, sentiram 
desconforto, temiam que a 
escola se tivesse demitido da sua 
função. Esta alteração de menta-
lidade é que é um desafio porque 
na prática, a alternativa resulta.” 

Na proposta que lhes foi feita 
pela direção da escola estavam 
todos os argumentos para que 
não comprassem os manuais 
em papel, no entanto, deixaram 
aos pais e aos professores essa 
escolha. Além da facilidade de 
acesso a recursos, o menor peso 
nas mochilas, o valor do tablet 
também deveria ser de 150€. 
“Porque concluímos que fica 
mais barato que comprar todos 
os manuais. Por outro lado, um 
tablet deste valor, chega perfeita-
mente para o trabalho em aula”, 
sublinha Adelino Calado.

É para ele a escola do futuro 
e para o próximo ano, prevêem 
que esta opção possa abranger 
desde o 1º ciclo ao secundário. 

Bem próximo, no concelho 
de Sintra, esta ainda não é a 

realidade. No Agrupamento 
de Escolas António Sérgio, 
em Agualva-Cacém, Manuela 
Rebelo, professora de História há 
33 anos, apesar de ainda não ter 
tido a experiência com o tablet, 
já usa o digital nas suas aulas.

“As coisas valem por aquilo 
que nós fazemos delas, para que 
elas possam contribuir para o 
nosso objetivo, e aí o digital é 
fácil, é vivo, dá-nos muito com 
pouco… Eu ainda sou do tempo 
em que os testes eram feitos à 
mão. O que eu passava para fo-
tocopiar imagens, recortar, colar, 
o que eu pintei! O que eu agora 
tenho dá-me uma possibilidade 
de escolha fantástica… tenho 
os mapas todos com um clique. 
No entanto, não significa que 
não tenha de ter na mesma os 
mapas-mundo impressos e que 
os meus meninos não tenham de 
ter os lápis de cor para colorir os 
continentes e os oceanos. Porque 
foi a colorir e a fazer legendas 
que eles se apropriaram daquela 
imagem, foi feita por eles. Não se 
limitaram a vê-la, criaram-na.”

Oportunidades iguais
Manuela Rebelo acredita ainda 
que nesta transição para o digi-
tal, a escola pública deve integrar 
os instrumentos que potenciem 
as boas práticas e garantir os 
meios para o desenvolvimento 
pleno das capacidades humanas.

“O manual digital, só na 
vertente digital, não permite 
aquele gesto que fez desenvolver 
a capacidade humana desde a 

pré-História, que é pegar em 
algo como uma caneta ou um 
lápis, e começar a treinar a 
motricidade fina. Não nos enga-
nemos, só se aprende fazendo. 
Não podemos estar a criar uma 
sociedade de observadores, que 
sabe muito bem fazer o gesto de 
passagem sobre o ecrã, mas que 
depois não têm a capacidade de 
desenhar a letra de forma a que 
ela seja entendida pelos outros. 
E isso não é comunicar… é uma 
regressão e não uma progressão. 
Nós devemos tirar das tecnolo-
gias o melhor que elas têm para 
nos dar”, defende com convicção 
a professora.

Evitar gastos excessivos
Também para José Neves, 

diretor do Agrupamento de 
Escolas António Sérgio, é preciso 
encarar o futuro quando se tem 
uma das maiores escolas do país 
para gerir. “As novas tecnolo-
gias são uma presença cada 
vez maior e claro que concordo 
com esta mudança porque evita 
gastos excessivos, todos os anos, 
de toneladas de papel.”

No seu ar gentil, mas também 
atento, com os seus cabelos 
brancos, sublinha que se é o 
Estado que implementa novas 
políticas educativas, é funda-
mental que seja ele a garantir os 
meios. “Afinal, estamos numa 
escola pública onde existem 
famílias, umas mais, outras me-
nos carenciadas, e penso que as 
oportunidades devem ser iguais 
para todos”, sublinha José Neves.

Reportagem
Luísa Vitorino
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Alojamento de estudantes universitários em Lisboa

Entre as três principais cidades 
universitárias de Portugal, a 
cidade mais cara para se viver 
é Lisboa, seguida do Porto e de 
Coimbra. Na cidade das sete 
colinas, o custo médio de uma 
renda mensal são 485 euros; 
na Invicta, o valor ronda os 407 
euros; finalmente, na cidade 
dos estudantes, o valor não ul-
trapassa os 291 euros mensais.
Pedro Silva é um estudante 

cuja ambição é ser um grande 
comunicador. Desde tenra 
idade, deseja ser apresentador 
de televisão e está disposto a 
lutar pelo seu sonho. Aos 18 
anos, despediu-se da cidade das 
Caldas da Rainha e veio estudar 
para Lisboa como aluno deslo-
cado. Um ano depois, frequenta 
o 2.º ano de Ciências da Comu-
nicação no ISCSP-ULisboa. 
Pedro pretende continuar a es-
tudar e anseia que o futuro seja 
tão grandioso como o imagina 
agora. No fim da licenciatura 
espera encontrar o emprego 
dos seus sonhos: fazer televi-
são e entrar dentro de casa das 

Casinha tão modesta 
quanto eu…  
Muitos estudantes universitários, quando vêm em busca 
do sonho de estudar na capital, deparam-se para além das 
saudades da alegre casinha, com problemas económicos

pessoas. Esta é a sua missão, a 
par de um eventual mestrado. 
Imagina que o seu futuro profis-
sional passará por Lisboa, mas 
espera conseguir morar na sua 
cidade natal, afinal, é lá que está 
a sua infância, grande parte das 
suas memórias, os sítios que o 
viram crescer. Aquele é o seu lar. 
O que te fez vir estudar  
para Lisboa?
Vir para Lisboa era obrigatório! 
Era aqui que tinha tudo! As 
televisões, as rádios, os jornais…
Vir de cidades mais pequenas 
para uma cidade cinco vezes 
maior torna tudo mais intenso! 
É uma cidade muito agitada e, 
por isso, preciso sempre de vol-
tar a casa – àquela que é mesmo 
minha. Como estou a trabalhar 
para alcançar o meu sonho, 
tento sempre abstrair-me das 
más-disposições, os “bom dia” 
inexistentes e tudo mais. 
E Lisboa é uma cidade cara. 
Tudo é sobrevalorizado! Com 
aquilo que se paga por um 
quarto debaixo de um vão de 
escada cá, conseguiria arrendar 
um T3 de onde venho! É certo 
que é mais movimentado, é 
mais recheado de infraestrutu-
ras, de transportes...
Como achaste a tua casa?
Encontrar casa foi um pesadelo! 
Estive quatro meses à procura 
de uma casa… A minha sorte foi 
encontrar, por acaso, um quarto 
(o último, por sinal) em Benfica! 
Entrei logo em contacto com a 
senhoria, marquei visita para o 
dia seguinte e nesse mesmo dia 
disse que ficava com o quarto!
Como avalias o teu alojamento 
face à qualidade-preço?
Podia dizer que sou quase um 

sortudo! É um luxo ter uma casa 
de banho privada, ter espaço 
para mim e ter as condições e as 
regalias de uma casa nova! Para 
além disto, estou a 20 minutos 
da faculdade… Só tenho de 
apanhar um autocarro o que me 
facilita muito a vida! Estou perto 
de tudo (supermercados, lojas, 
cafés, transportes) e é uma zona 
bastante calma! 
Quanto gastas em média  
por mês?
A minha renda já tem as contas 
incluídas, portanto logo aí dá 
para fazer melhor as contas. Se 
contar tudo, deve ter um gasto 
mensal de 400€, mais coisa 
menos coisa...
Tenho colegas que, por causa 
dos preços, tiveram de esquecer 
arranjar cá casa e ir e vir todos 
os dias de casa dos pais. Ou seja, 
gastavam todos os dias mais de 
duas horas de viagem… Para 
além das cauções absurdas que 
são pedidas. Em certos casos, 
cheguei a ver que eram precisos 
cinco meses de caução…
O que pode facilitar a vida  
dos estudantes?
Era ótimo se conseguíssemos 
que a ideia dos campus ame-
ricanos viessem para o nosso 
país, pelo menos no que se 
relaciona com a habitação! Qual 
seria o aluno que ia rejeitar 
uma casa ao pé da faculdade 
cheia de amigos e colegas em 
que todos passam pelo mesmo? 
Quem é que não gostaria de po-
der acordar cinco minutos an-
tes da aula e ter de atravessar só 
uma rua? A Câmara Municipal 
podia ter programas especiais 
mais moldados aos alunos de 
ensino superior.

Luís Viegas

Rumo: Reino Unido
Tendência nos estudos superiores

Em 2018, cerca de cinco mil estudantes portugueses 
ingressaram no ensino superior britânico. Ganhar 
mundo e ter acesso a propinas mais baratas ou grátis 
podem fazer aumentar esta opção

Portugal é dos países do mundo 
com menor número de estudan-
tes no estrangeiro, segundo um 
estudo da Student Marketing, 
mas este fenómeno tende a ser 
alterado. Paulo Martins, diretor 
da “VidaEdu”, empresa especiali-
zada em experiências educativas 
no estrangeiro, refere que “em 
2016, dos 535 mil estudantes que 
escolheram o Reino Unido para 
estudar, estima-se que cerca de 
quatro mil sejam portugueses”. 
Este número tem vindo a cres-
cer de ano para ano, sendo cada 
vez maior o número de jovens a 
optar por estudar no estrangeiro, 
tendo como destino de eleição o 
Reino Unido.

Hoje, já são várias as empre-
sas de educação que apoiam os 
jovens a estudar no estrangeiro, 
como a OK Estudante e a Educa-
tion First (EF). Há uma diversi-
dade de  argumentos dados por 
estas empresas, que servem de 
incentivo aos jovens estudantes 
para ingressarem nas universa-
des britânicas: “Serás um cidadão 
do mundo”, “terás mais oportuni-
dades de emprego”, “conquistarás 
a tua independência” ou até mes-
mo “terás propinas 100% finan-
ciadas”. O Reino Unido afirma-
-se, assim, cada vez mais como 
uma alternativa aos estudantes 
europeus, facultando-lhes novas 
ferramentas, abrindo-lhes novos 
horizontes, contribuindo para 
uma experiência altamente enri-
quecedora.

Inês Catita, jovem portuguesa 
de 20 anos, ingressou no ensino 
superior em Inglarerra para es-
tudar Economics and Politics, em 
2017, motivada por uma enorme 
vontade de viajar e de ir ao en-
contro de outras culturas. Assim, 
a jovem estudante começou por 
fazer pesquisa na internet acerca 
de opções fora do seu país de ori-
gem, um primeiro passo  de uma 
volta sem retorno. 

“A partir do momento em que 

comecei a saber mais sobre es-
tudar no estrangeiro e a ler teste-
munhos de pessoas que estavam 
a estudar fora fiquei completa-
mente rendida. Depois foi só se-
guir os procedimentos”, refere.

Inglaterra deu-lhe a oportu-
nidade que em Portugal não 
conseguia conciliar, já que pôde  
ingressar num curso de econo-
mia e de política, em simultâneo, 
duas áreas que sempre desperta-
ram interesse em Inês. Pelo meio, 
habituou-se a gerir as saudades 
do seu país de origem e o orgulho 
(e também o clima) no país que 
a tem acolhido, graças também a 
uma carga horária reduzida que 
lhe permite vir bastantes vezes a 
Portugal, o que a reconforta.

Inês pretende terminar a sua 
licenciatura, prosseguir com um 
mestrado e, futuramente, dis-
pender de tempo para viajar, tra-
balhando em simultâneo, ainda 
que não seja na sua área. O re-
gresso a Portugal surgirá depois 
deste “tempo em que ganhará 
mundo”, o que lhe dará compe-
tências acrescidas para o seu de-
sempenho profissional na área da 
economia ou da política e, quem 
sabe, dar aulas.

As negociações em curso do 
Brexit podem gerar um novo 
quadro de referência na mobili-
dade dos estudantes europeus, 
mas estes ajustes não preocu-
pam ainda a jovem, que se man-
tem prudente. 

“Ninguém sabe ao certo o que 
vai acontecer... E, à partida, não 
nos influencia porque não podem 
retirar os benefícios que já foram 
estipulados aos estudantes, mas 
para quem queira vir estudar para 
aqui no futuro pode ter eventuais 
entraves, sobretudo no preço das 
propinas… Até agora os estudan-
tes europeus tinham propinas 
mais baratas que os estudantes 
internacionais e isso pode mudar, 
já que podemos vir a precisar de 
um visto para estar cá a estudar, 
mas ainda é tudo muito pouco 
claro”, esclarece Inês.

A União Europeia quer que 50% dos resíduos produzidos pelos estados-membros sejam 
reciclados até 2020 mas, por agora, 50% dos países está a falhar no cumprimento desta meta. 
Portugal está no bom caminho, mas precisa continuar o esforço

Guerra ao plástico
Estratégia ambiental da UE

A União Europeia (UE) pretende 
que, em 2020, todos os estados-
-membros tenham taxas de re-
ciclagem de resíduos municipais 
de pelo menos 50%. Em 2017, o 
Gabinete de Estatísticas da União 
Europeia (Eurostat) verificou que 
apenas seis dos vinte e oito paí-
ses da UE apresentam tais resul-
tados. Portugal apresenta uma 
taxa de 28,4%. 

A taxa europeia média de reci-
clagem de vidro é de 74%, segun-
do a Federação Europeia de Fa-
bricantes de Embalagens e Loiça 
de Mesa de Vidro (FEVE) e Por-
tugal apresenta uma taxa de 58%. 
A taxa média de reciclagem de 
papel na UE situa-se nos 72,5%, 
perto dos 74% estabelecidos pela 
UE até 2020, segundo o Conselho 
Europeu de Reciclagem de Papel 
(EPRC). Portugal encontra-se 
nos 70%. Já a taxa de reciclagem 
de plástico a nível nacional ron-
da a média europeia de 42%, mas 
ainda longe do valor estabeleci-
do de 55% até 2025.  

Numa análise mais abran-
gente, os números revelaram 14 
países em risco de não atingirem 
os objetivos – Bulgária, Croácia, 
Chipre, Espanha, Estónia, Fin-
lândia, Grécia, Hungria, Letónia, 
Malta, Polónia, Portugal e Romé-
nia – segundo o último relatório 

de avaliação por parte da Comis-
são Europeia. 

Neste relatório foram deixa-
das algumas sugestões como 
o incentivo das infraestruturas 
municipais e a colaboração dos 
serviços para padronizar os pro-
gramas de reciclagem. A maioria 
dos resíduos que é descartado 
pode ser reciclado, evitando-se 
que acabem em um aterro e ge-
rem mais poluição. Reciclar tam-
bém produz matéria-prima para 
confecionar novos produtos e 
criar postos de trabalho. 

Consequências do lixo
O problema de se ficar aquém 
das metas é maior do que núme-
ros. Não reciclar significa que o 
lixo acaba num aterro, onde os 
resíduos libertam gás metano, 
que contribui para o aumento do 
aquecimento global ou perdidos 
no mar. No caso do plástico este 
decompõe-se em pedaços muito 
pequenos, é ingerido por peixes e 
aves, acabando no prato do con-
sumidor, desta forma ou na com-
posição do sal e algas. 

Quando o lixo é queimado, li-
berta componentes tóxicos que 
geram chuvas ácidas e, assim, re-
sultam na contaminação da água 
e outras consequências na saúde 
dos seres humanos. 

Para fomentar a reciclagem, o 
Governo e as autarquias imple-

mentaram medidas como a re-
colha porta-a-porta de resíduos 
recicláveis em estabelecimentos 
comerciais na câmara de Mira. 

A troca de garrafas de plástico e 
vidro em recipientes próprios de 
recolha por pontos do país. Uma 
medida que dará dinheiro aos 
aderentes e que equivale a des-
contos no supermercado. Outra 
medida similar é a conversão do 
peso destas garrafas em dinheiro 
que pode ser gasto em compras 
no supermercado. Empresas de 
retalho alimentar como a alemã 
LIDL e a nacional Continente, ou 
a etiqueta espanhola ZARA, no 
setor da roupa, também prome-
tem acabar com a venda de sacos 
de plástico.

Fomentar a reciclagem 
Esta gestão da reciclagem ativa, 
através de propostas de troca ou 
de angariação de fundos para 
uma necessidade local, tem sido 
bem sucedida na Noruega, em 
que 97% das garrafas são reci-
cladas no local onde foram ad-
quiridas em troca de cupões de 
desconto, tal como em Zwolle, 
nos Países Baixos, em que se re-
ciclaram mais de 20 mil copos 
de plástico para a construção de 
uma ciclovia. 

Neste mesmo país estreou-se 
em Fevereiro de 2018, o primei-
ro corredor de supermercado 

livre de plásticos, onde todas as 
embalagens são de plástico bio-
degradável ou outros materiais 
sustentáveis. Em Portugal, o pro-
jeto do Laboratório de Paisagem 
da Câmara de Guimarães e do 
Centro de Valorização que visa 
incorporar pontas de cigarros em 
tijolos, com o projeto E – tijolo 
reflete outro exemplo criativo de 
reciclagem.

Metas próximas
A União Europeia tem como 
meta a recolha de 90% das garra-
fas de plástico até 2025 e a proi-
bição de plásticos de uso único, 
como pratos, talheres, copos e 
palhinhas para bebidas, a partir 
de 2021.

Também a redução do preço 
dos passes sociais em Portugal 
prevê uma diminuição do uso 
de transporte privado e a adesão 
ao uso dos transportes públicos, 
uma alternativa mais sustentável 
que as atuais, já que cerca de 60% 
da população na área metropo-
litana de Lisboa se deslocava de 
carro nos dias úteis, segundo da-
dos do INE de 2017. 

“Esta aposta numa nova mo-
bilidade terá impacto do ponto 
de vista ambiental”, garante o 
primeiro-ministro António Cos-
ta que, assim, procura cumprir a 
promessa de redução da pegada 
ecológica de Portugal. 

Carmen Zangui

PIXABAY

PEDRO SILVA

Repensar e recusar 
resíduos tóxicos

A União Europeia (UE) 
estabeleceu metas de 
reciclagem até 2020, 2025 e 
2030, para todos os países 
membros. Estas metas são 
quantificadas em taxas 
de reciclagem. A taxa de 
reciclagem é definida 
pela quantidade total de 
resíduos de embalagens 
reciclados, dividida pela 
quantidade total de resíduos 
de embalagens. Já a pegada 
ecológica é o impacto, 
rasto ou consequência 
deixados pelas atividades 
humanas (comércio, 
indústria, agricultura, 
transportes, consumo) no 
meio ambiente. Quanto 
maior a pegada ecológica de 
uma atividade, mais danos 
causados no meio ambiente. 
Por isso mesmo os três R 
foram alargados para os 
cinco R: Reduzir, reutilizar, 
reciclar e, agora, também 
repensar e recusar.
Carmen Zangui
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Entrevista
Maria Luísa Teles

“Quem não 
gostaria de 
acordar cinco 
minutos antes 
da 1ª aula e ter 
de atravessar 
só uma rua?”
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Não são estrelas de rock, antes 
três amigos que se querem 
afirmar no panorama da música 
alternativa, eletrónica, seme-
lhante a trip-hop. Tudo começou 
com Gil e Nuno, que já tinham 
tentado a música juntos, com 
um projeto sonoro inspirado 
em Rodrigo Leão mas com 
eletrónica, e até fizeram uma 

Ambiente Cultura

Thunberg, de 16 anos, decidiram 
faltar às aulas. A sua luta constante 
pela justiça climática valeu-lhe 
uma nomeação para o Prémio 
Nobel da Paz, por parte de três 
deputados noruegueses.

“Não há planeta B”
Esta foi uma das frases mais vistas 
nos cartazes feitos pelos jovens na 
recente manifestação. Milhares de 
jovens ergueram cartazes de cartão 
e entoaram cânticos para alertar 
para a necessidade de criação 
de medidas contra as alterações 
climáticas. “Make the Earth cool 
again” [“Vamos tornar a Terra 
num sítio fixe outra vez”] e “I can´t 
believe i´m marching for facts” 
[“Não consigo acreditar que estou 
a marchar por factos”] foram outras 
das muitas mensagens dos jovens. 

E até o sol parecia estar em 
consonância com o tema central 
da manifestação. Uma manhã 
quente e acolhedora para os 
lisboetas surpreendidos quer pela 
temperatura em Março quer pela 
concentração de estudantes. 

“We are skipping classes 
to give you one” [“Estamos a 
faltar às aulas para te darmos 
uma”]. A possibilidade de as 
faltas dos alunos às aulas serem 
injustificados não os fez arredar o 
pé numa boa centena de metros. 
Também os políticos saíram à 
rua e, incrédulos, aplaudiram 
a mobilização juvenil. “Nós, no 
Alentejo, vivemos muito mais 
ligados ao mar, muito mais ligados 
à terra. E chegar à praia e vê-la a 
cheia de lixo, ver as árvores a terem 
flor no Inverno… desde pequenos 
que os nossos avós nos ensinaram 
que era na Primavera que vinham 
as flores e nós percebemos que 

alguma coisa não está bem”, alerta 
Juliana, que veio com um amigo, 
do 11.º ano, de Odemira. Já Beatriz, 
acompanhada pelo colega Vasco, 
ambos de Mafra, 16 anos de garra, 
confessa que “não sabia bem as 
consequências e os impactos”, mas 
quando se apercebeu, decidiu fazer 
alguma coisa. 

“Vozes de esperança”
Muitos jovens consideram que 
este movimento é “moda”, mas 
permite que as pessoas ganhem 
consciência sobre o clima e o 
ambiente porque a Terra é a casa 
de todos. “Estamos a chegar a um 
ponto crucial, as pessoas estão a 
perceber que não há volta a dar 
e é preciso fazer algo agora! Se 
deixarmos esta situação como 
está, nunca chegaremos a lado 
nenhum…”, sublinham Pedro e 
Bernardo, 20 e 21 anos, ambos 
estudantes universitários.

António Guterres, secretário-
geral das Nações Unidas também 
reagiu: “Muitos de vós estão 
ansiosos e com medo do futuro. 
Entendo as vossas preocupações e 
revolta. Mas sei que a humanidade 
é capaz de enormes conquistas. As 
vossas vozes dão-me esperança. 
Juntos, podemos e devemos vencer 
a ameaça e criar um mundo mais 
limpo, mais seguro e mais verde 
para todos.”

A iniciativa decorreu em 
outras 25 cidades de Portugal e 
em mais de 120 países. No total, 
mobilizaram-se 1,6 milhões de 
estudantes dos quatro cantos do 
Mundo, sendo, assim, “uma das 
maiores manifestações globais e de 
estudantes e a maior manifestação 
climática de sempre”, segundo 
membros da organização. 

Meados de Março, a uma semana 
do começo da Primavera, mais um 
dia nasce em Portugal e com ele as 
previsões de uma jornada marcada 
pela consciência ambiental no 
país. O ativismo da jovem sueca 
Greta Thunberg contamina o 
mundo inteiro e Lisboa não faltou 
à chamada da greve estudantil pelo 
clima. O Largo de Camões depressa 
não foi suficiente para conter todos 
os que desejavam expressar o seu 
desagrado com as atuais políticas 
ambientais. Entre os milhares 
de manifestantes encontravam-
se miúdos e graúdos: os mais 
pequenos com os pais, avós ou 
educadores, e os maiores, com os 
amigos e os colegas de turma. 

Apesar de a greve ser 
direcionada aos estudantes de 
todos os ciclos e de todas as faixas 
etárias, muitos adultos partilharam 
a luta sobre uma consciência 
ambiental e todos rumaram em 
direção à Assembleia da República, 
confiantes de que as suas vozes 
possam mudar o destino que 
parece estar traçado pela classe 
política. Muitos dos jovens 
manifestantes não têm idade para 
votar mas, apesar disso, erguem 
a voz na tentativa de acordar a 
consciência dos adultos. 

Já Camões num dos seus 
sonetos dizia que “Todo o mundo é 
composto de mudança (...) Do mal 
ficam as mágoas na lembrança,/ 
E do bem, se algum houve, as 
saudades”. Um futuro mais verde, 
foi a pretensão dos estudantes 
que seguindo o exemplo da jovem 
ativista pelo ambiente, Greta 

Jovens enchem ruas do país de mãos dadas com o mundo

Sol de Inverno
Milhões de estudantes do mundo inteiro protestam para que governos ajam em relação às mudanças 
climáticas, numa manifestação global, e com grande expressão nacional. Todos em busca de um futuro 
com esperança

LETÍCIA LIMA

Sofia Barge

Rolar em segurança na cidade
Bicicletas elétricas Jump

500 capacetes ilustrados e personalizados, música, minutos e café. Tudo de borla. Foi assim que a Uber preparou uma tarde quase 
primaveril para promover as Jump e, ao mesmo tempo, sensibilizar os utilizadores para questões de segurança

Sábado, 16 de março, um dia com 
céu limpo e com a temperatura a 
rondar os 20º C. Lisboa promete 
uma Primavera antecipada e a 
Uber promove a mobilidade das 
suas bicicletas elétricas, Jump. A 
fila começa a formar-se em frente 
aos três ilustradores que se en-
contram junto ao quiosque do 
Arco do Cego para personalizar 
gratuitamente os capacetes. No 
Quiosque do Bairro, estão pre-
sentes outros dois. No total eram 
cinco ilustradores, tanto nacio-

nais como internacionais, The 
Super Van, Fiumani, Frederico 
Draw, Stuka e Los Pepes, todos 
sem mãos a medir para o público 
entusiasmado e curioso em rela-
ção às Jump.

Todas as bicicletas disponíveis 
no local estavam reservadas pe-
los utilizadores para que estes, 
depois de obterem os capacetes 
personalizados, pudessem uti-
lizar os 20 minutos grátis dispo-
nibilizados pela Uber. À volta, os 
promotores ajudavam os can-
didatos a reservar as bicicletas e 
abordavam outros para promo-

Junto ao Marquês de Pombal, 
encontrava-se a “base” do even-
to, com a carrinha vermelha da 
Jump, da mesma cor das bicicle-
tas, num ambiente semelhante 
aquele que se encontrava junto 
aos quiosques. A banda convi-
dada “Farra Fanfarra” iria ter ali 
a sua performance às 15h30, mas 
antes dessa hora, o ensaio fazia-
-se ouvir nas imediações. À hora 
prevista, a atuação começou com 
bastante energia e entusiasmo e 
os artistas interagiam com o pú-
blico. No relvado ao lado, mui-
ta gente deitada ao sol, ouvia e 

ver o serviço, entregando cartões 
que facilitavam a reserva.

Também o Parque Eduardo VII 
e o Marquês de Pombal foram 
dois locais envolvidos no even-
to. O primeiro estava reservado 
para as fotografias com os ciclis-
tas, recebidos pelos promotores, 
junto da bandeira nacional, que 
depois da subida, não se mos-
travam cansados, não fossem as 
bicicletas elétricas. A fotografia 
era rapidamente tirada, para que 
os utilizadores aproveitassem ao 
máximo os minutos grátis, par-
que abaixo. 

Reportagem
Letícia Lima  
e Maria Luísa Teles

Reportagem
Beatriz Gonçalves

O céu das rosas
Celebração da mulher em Março

Muitas figuras públicas numa noite de inauguração 
povoada por peças de arte de mulheres portuguesas. 
Um tributo à criação no feminino, numa exposição 
disponível para visita até 23 de Junho deste ano 

Um mar de pessoas marcam pre-
sença na inauguração da exposição 
“A metade do céu” no Museu Arpad 
Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa. 
Trata-se de uma celebração do ta-
lento e do lado criativo do género fe-
minino em obras de artes plásticas 
realizadas por 60 mulheres de dife-
rentes gerações. Uns falam anima-
damente, outros observam as obras 
presentes em silêncio, enamorados 

com as diferenças e originalidade 
de cada uma. As legendas de cada 
peça assinaladas a amarelo indicam 
as que fazem parte desta exposi-
ção curada pelo também celebrado 
artista plástico Pedro Cabrita Reis. 
Este vive horas sempre ocupadas a 
falar com quem o contragula pelo 
seu trabalho, incluindo o 19.º Presi-
dente da República, Aníbal Cavaco 
Silva, acompanhado pela mulher, 
o modelo Luís Borges e Joana Vas-
concelos, premiada artista plástica 
portuguesa, cujo trabalho também 
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Entrevista
Luísa Vitorino

“A nossa música 
é para sentir”

Primeiro álbum de Soma Zero chega em Abril

Laura Varges, Gil Garcia e Nuno Roberto sobem ao palco 
em Maio, após a saída de um primeiro álbum, tal como 
eles, informal

aplaudia a animação, enquanto 
outros aderiram a uma corrida 
até à Avenida Duque de Ávila que 
teria como retorno café grátis. 

“No geral, as pessoas estão a 
gostar da experiência, apesar da 
internet não estar no seu melhor, 
mas este percalço não impediu 
as bicicletas de serem consecuti-
vamente requisitadas. Assim que 
uma bicicleta entrava no mapa da 
app da Uber como livre, era logo 
reservada”, referiu a organização 
do evento. E a adesão também se 
pôde medir pelos 500 capacetes 
ilustrados dos ciclistas do dia.

música só instrumental que 
repescaram para este álbum, 
a “Zero”. Quando gravaram a 
“Closer”, souberam que a voz, o 
sorriso rasgado e o espírito livre 
de Laura os tornava num grupo 
com um desígnio maior. Agora, 
a fé no projeto já os ilumina 
para outras caminhadas. Zero, o 
primeiro álbum de Soma Zero, 
chega às plataformas digitais e 
lojas habituais em Abril. O seu 
concerto de estreia acontece a 25 

de Maio na sala de espetáculos 
“Bang Venue”, em Torres Vedras.
Tiveram outras vocalistas. O 
que aconteceu para chegarem 
à Laura?
Gil - Em 2016 lembro-me de 
falar com o Nuno e dizer-lhe 
que devíamos procurar alguém 
para cantar. Ele falou primeiro 
com uma amiga que acabou por 
não ficar, depois apareceu outra 
rapariga que gravou o “Closer”, 
foi muito fixe quando apare-

se encontra reprentado neste céu. 
Pedro Cabrita Reis sublinha que 

“esta exposição pretende ser enri-
quecedora, propondo um outro 
olhar, uma outra linguagem que 
venha a convergir com que é o de-
bate do papel da mulher na socie-
dade”. A exposição vive da aura de 
valorização da mulher, em diver-
sas eras, formas e materiais. Desde 
a esferovite pintada e poliuretano 
no caso de A Poderosa de Ana Jot-
ta à fita-cola e carvão sobre papel 
numa peça de Cecília Costa. Uma 
viagem coletiva que mergulha no 
trabalho de mulheres como Jose-
fa de Óbidos, do século XVII, até à 
atualidade com Paula Rego, Graça 
Morais e Adriana Molder.

Joana Bastos, cuja obra I’m a non 
commercial artist também presen-
te na exposição, aproveita a noite 
para realizar a performance Braço 
no ar. “A minha peça remete para 
o trabalho paralelo que os artistas 

ceu, mas foi para a Islândia. 
No entanto, queríamos mesmo 
seguir com isto para a frente, e 
foi aí que o Nuno falou com a 
Laura. Moravam na mesma vila, 
ela veio ao estúdio, cantou dois 
temas e ficámos tipo “Uau!”.

Foi importante o nome em 
português, mas cantam em 
inglês. Qual o vosso objetivo?
Laura - Vir a cantar em portu-
guês não é uma impossibilidade. 
Apenas ainda não aconteceu. 
Somos uma banda que se quer 
projetar tanto lá fora, como cá 
dentro, e faz todo o sentido ter-
mos uma identidade portuguesa 
logo no próprio nome.
Entre o primeiro single e o 
álbum vão cerca de três anos…
Laura – Nós quando fizemos 
a “Closer” éramos como que 
um “bebé recém-nascido”. 
Tudo leva tempo a amadure-
cer. Tivemos altos e baixos, 
ora nos encontrámos, ora nos 
desencontrámos… Por um lado, 
é frustrante o tempo, mas sa-
bíamos que tinha de ser assim, 
com pausas e novas lutas, o 
que acabou por fazer do nosso 
primeiro álbum algo mais pro-
fundo. Quisemos chamar-lhe 
“Zero”, por ser o nosso início, a 
nossa fase “zero”. Vamos usar os 
singles que fizemos até agora e 
as pessoas vão poder descobrir 
mais quatro novos temas.
Como surgiu a colaboração 
com Eduardo Marques, 
artista visual?
Nuno – Conheci-o a trabalhar 
como técnico de som. Ficámos 
amigos e ele começou a publi-

car imagens no perfil dele do 
Facebook. Achei que merecia 
mais visibilidade, porque a 
arte dele é mesmo muito boa, 
e na altura precisávamos até de 
alguém que assumisse essa par-
te. Quando vi o trabalho dele, 
achei que tinha a ver com a nos-
sa música, porque ele descons-
trói as imagens de uma maneira 
muito especial. Falei com ele no 
sentido de “eu promovo-te, tu 
promoves-me”, e resultou. Tanto 
que a imagem que usámos na 
música “Untouched” até foi 
feita de propósito, ele também a 
publicou com esse título. 
E com o Fred Stone, baterista 
dos Blasted Mechanism?
Nuno - Voltamos um pouco ao 
mesmo! [risos] Fui novamente 
trabalhar como técnico de som, 
ele também é. Partilhámos a 
nossa música, o que andávamos 
a fazer, ele ficou interessado no 
nosso trabalho, eu, por acaso, 
estava à procura de baterista 
para terminar dois temas e 
ele ofereceu-se, para nosso 
espanto! Claro que aproveitá-
mos, gravámos as músicas, e 
ele vai participar, inclusive, nos 
nossos concertos. Ele é perfeito 
para tocar connosco, para ser 
sincero. Usamos mais ou menos 
as mesmas “ferramentas”, por-
que ele também trabalha com 
eletrónica e anda nesta vida há 
muito tempo. Acho que vai ser 
uma colaboração muito fixe.
Onde querem chegar com 
“Soma Zero”? 
Nuno - Para já é viver no ime-
diato. Lançar o álbum, estarmos 
na estrada e depois logo se 
vê. Vão surgindo conforme as 
oportunidades. Gostávamos 
de só fazer isto, mas veremos. 
Estamos a trabalhar com o Ivo 
Conceição que faz booking tam-
bém para “Homens da Luta”, 
“Comme Restus”, “Aurea”… Toda 
a gente vai poder ouvir “Soma 
Zero” ao vivo.
Gil- O Nuno quer encher os 
Coliseus, eu a Altice Arena e a 
Laura quer tocar no [bar-disco] 
Tokyo!

têm sempre de ter porque é difí-
cil sobreviver como artista. Eu faço 
muitos trabalhos paralelos que são 
também a fonte do trabalho perfor-
mativo, como guia turística e estes 
andam assim”, esclarece.

Joana Bastos na performance 

“braço no ar” expõe também I’m 

a non commercial artist

“Faz todo 
o sentido 
termos uma 
identidade 
portuguesa 
logo no 
próprio nome”
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Onda de choque após documentário sobre Michael Jackson

Dan Reed, o diretor e realizador 
de Leaving Neverland comenta 
toda a polémica referindo que o 
documentário não tem más in-
tenções para com o rei da pop e 
a sua família, mas pretende sen-
sibilizar para com a temática da 
violência sexual e da pedofilia. 
Durante quatro horas, o docu-
mentário Leaving Neverland re-
vela o lado sombrio do rei da pop, 
expondo duas das testemunhas 
mais relevantes na absolvição 
de Michael Jackson que agora 
confessam ser vítimas de abusos 
sexuais do seu ídolo. Uma onda 
de choque dividiu as opiniões 
do público, trazendo à superfície 
novas suspeitas, manifestações 
de apoio e julgamentos públicos 
que consideram tratar-se de mais 
um golpe à sua imagem. 

Não tardou para que as ruas 
de Londres fossem invadidas por 
movimentos de apoio ao cantor. 
Os fãs apontaram o documentá-
rio como meio de denegrir a ima-
gem de Michael, e apelaram ao 
boicote da sua emissão. A HBO e 
a Channel 4 emitiram consequen-
temente um comunicado, em que 
Leaving Neverland foi descrito 
como assunto de interesse públi-
co e que permite à audiência tirar 
as suas próprias conclusões.

Cartazes com a cara do cantor 
e com a frase “factos não men-
tem, pessoas sim” surgiram tam-
bém nos autocarros de Londres, 
mas foram rapidamente removi-
dos pela empresa de transportes 
da capital. Esta decisão surgiu 
após a transportadora ter sido 

As sombras do rei Sol

Guilherme Guia

A saga de um dos ícones da pop que mais dividiu opiniões 
está de volta com acusações de repetidos abusos sexuais  
e de pedofilia. Verdade ou consequência de uma indústria  
que não brinca em serviço

ARLINDO CAMACHO

ferozmente criticada por uma 
organização de apoio a vítimas 
de abusos sexuais que referia 
não estar a ser prestado o devido 
respeito para com as vítimas nem 
para com a temática.

As consequências continua-
ram a aumentar e já começaram 
a atingir diretamente o legado 
do cantor e a família. Algumas 
rádios do Canadá e da Nova Ze-
lândia deixaram de separar a arte 
da alegada vida do artista e já não 
emitem músicas da autoria de 
Michael Jackson. O respeito para 
com a audiência e a relevância 
da temática em questão foram 
aspetos fulcrais nesta decisão to-
mada pela estação de rádio Me-
diaWorks, apesar de não o iden-
tificarem como culpado.

Vida e obra sob reserva 
“É interessante ver tantos jor-
nalistas a aceitarem tudo o que 
é dito em #LeavingNeverland 
como sendo verdade, sem levan-
tarem qualquer questão. Estes 
dois [Wade Robson e James Sa-
fechuck] mudaram a sua história 
várias vezes …”, salienta o ex-jor-
nalista da CNN, Piers Morgan, 
atual diretor do First News, um 
jornal nacional para crianças.

Ainda assim, não foi possível 
travar todos os eventos negativos 
que se previam com a emissão 
deste documentário. O rapper 
Drake retirou da setlist dos seus 
concertos a música que parti-
lhava com o cantor, a equipa de 
basquetebol Lakers já deixou de 
reproduzir nos seus jogos uma 
música da sua autoria e até a 
série televisiva The Simpsons já 

cortou um episódio em que Mi-
chael surgia como personagem. 
Também o museu infantil de In-
dianapolis retirou de exposição 
todos os objetos referentes ao rei 
da pop.

Território polémico
Oprah Winfrey revelou-se tam-
bém importante nesta polémi-
ca, dando voz às duas referidas 
vítimas dos abusos, Wade e Ja-
mes, numa entrevista à vetera-
na. Porém, #MuteOprah foi um 
hashtag bastante popular entre 
os fãs como forma de protesto à 
entrevista realizada por Oprah às 
alegadas vítimas.

Paris Jackson, filha do can-
tor, foi o membro da família que 
mais vulnerável se mostrou após 
a emissão do documentário, ten-
do sido hospitalizada após uma 
alegada tentativa de suicídio, 
encontrando-se agora mais está-
vel e em acompanhamento. “Ta-
bloids e mentiras são o que mais 
interessa? Vou rezar por vocês…”, 
lembrou Paris.

A “Terra do Nunca” revela-se, 
assim, um território polémico 
que reacende um debate sobre 
os limites das relações pessoais 
de uma estrela maior da pop 
mundial. A família Jackson re-
vela que pretende continuar a 
lutar para provar a inocência de 
Michael enquanto a HBO, junta-
mente com outras celebridades e 
com as vítimas, prometem con-
tinuar a lutar a favor desta causa 
em prol de maior transparência 
numa indústria  que se alimen-
ta também da imagem dos seus 
produtores de sonhos.

Reportagem 
Luís Viegas

“Aqui não há 
muitos truques”

Cultura hip-hop nacional

Em 2018, o jovem rapper algarvio Domi assinou 
contrato com a editora Universal Music, lançou o seu 
primeiro EP e deu inúmeros concertos

Aos 15 anos escrevia para si 
próprio, já que as letras e a sono-
ridade do hip-hop o fascinavam 
desde sempre. As suas refe-
rências incluem nomes como 
Sam The Kid, NBC, Regula, Xeg 
e Dillaz. Domi, rapper algarvio 
de apenas 20 anos, lançou o 
seu primeiro single em 2015, 
com apenas 17 anos. O single 
atingiu cerca de dois milhões 
de visualizações no Youtube e, 
desde então, o artista não parou 
de crescer, lançando sucessivos 
hits. É apontado como um dos 
grandes nomes a ter em conta 
no futuro do hip-hop nacional.

Como éque geriste essa 
vida dupla de estudante 
e músico com a família?
Os meus pais sempre me 
apoiaram, o que foi bastante 
importante. Deram-me todas as 
condições para estudar enquan-
to conciliava com a vida musical. 
Quando eu decidi colocar os es-
tudos em pausa para me dedicar 
a 100% à música, não posso dizer 
que não foi surpreendente para 
eles e que foi fácil, mas também 
nunca colocaram entraves e 
compreenderam, o que foi, sem 
dúvida, fundamental. Sem eles 
tudo isto não era possível.

O que te levou a colocar 
os estudos em pausa?
Cheguei a uma altura em que 
percebi que não dava para 
dedicar-me aos estudos e à mú-
sica apenas a 50% para cada um. 
Abdiquei dos estudos por agora, 
o que não significa que não volte 
à escola. Agora a oportunidade 
na música ou era naquele mo-
mento ou dificilmente voltaria a 
tê-la, tinha de a agarrar...Afinal, 
em  2018, assinei contrato com a 

agência da Universal Music, uma 
das maiores, senão a maior, do 
país. Depois seguiu-se um ano 
repleto de concertos e opor-
tunidades, a gravação do meu 
primeiro EP... foi sem dúvida o 
ano da minha afirmação! Agora 
é não me acomodar e conti-
nuar a empenhar-me, afinal de 
contas ainda estou a começar 
e facilmente se cai no esque-
cimento. Não nego que é uma 
coisa de que tenho medo, mas só 
depende de mim não deixar que 
isso aconteça.

Já gravaste um single 
com o Jimmy P, um 
grande nome do hip-hop 
nacional...
Foi uma ótima experiência, 
até porque temos uma história 
bastante engraçada… Tenho um 
vídeo no meu Instagram, em que 
estava num concerto dele, na 
plateia, ele viu-me a acompanhar 
a letra e passou-me o microfo-
ne... Passados três anos estamos 
a gravar juntos, é quase surreal!

Depois do concerto no 
MEO Sudoeste, em 2018, 
como é que te distingui-
rás nesta indústria tão 
competitiva?
Esse concerto foi indescrití-
vel, com casa cheia, que me 
ficará para sempre na memória. 
Quando dizem que é um grande 
palco não estão a mentir, foi 
sem dúvida das minhas maiores 
conquistas até agora. Espetacu-
lar! Espero ter a oportunidade 
de lá voltar. E estou na música 
com muita humildade e sendo 
eu próprio, sem inventar muito. 
Aqui não há muitos truques, 
apenas falar das minhas vivên-
cias e do que eu sinto, ser eu pró-
prio e transpô-lo para o papel… 
acaba por ser meio caminho 
andado para o sucesso.

Luís Viegas 

Rivais prestigiam futebol nacional
Competições europeias

SL Benfica e FC Porto seguem ambos para os quartos de final da Liga Europa e da Champions League.  
Cada um por si, com desafios diferentes, a mesma motivação

Têm sido noites de glória para as 
equipas portuguesas nas com-
petições europeias. Na mesma 
semana, as duas equipas lusas 
bateram os seus oponentes e se-
guiram em frente nas respetivas 
competições europeias, ambas 
com forte entrega e clara deter-
minação em campo. Desde a 
época de 2015/2016 que Portugal 
não era representado por duas 
equipas em fases tão adiantadas 
das provas europeias.

Foi no seu estádio, perante os 
adeptos, que o SL Benfica levou 
de vencida os croatas do Dína-
mo de Zagreb. Não se adivinhava 
uma partida fácil, uma vez que a 
equipa de Lisboa tinha de rever-
ter o resultado negativo que trou-
xera de Zagreb, ao ter perdido 
por 1-0. Em Lisboa a história foi 
diferente e, ainda que recorrendo 
ao prolongamento, os encarna-
dos levaram de vencida a equi-
pa croata por um esclarecedor 
resultado de 3-0, apurando-se, 
assim, para os quartos de final da 
Liga Europa.

O FC Porto não teve uma his-
tória muito diferente, uma vez 
que também tinha a desafian-
te tarefa de reverter o resultado 
negativo de 2-1, que ocorrera 
em Itália, frente à AS Roma. De 
forma idêntica à do seu rival lis-
boeta, os azuis e brancos a jogar 

em casa perante os seus adeptos, 
também precisaram de recorrer 
ao prolongamento para bater 
a equipa romana. O apito final 
soou e o marcador registava um 
resultado de 3-1, conseguindo, 
assim, a equipa portista garantir 
a qualificação para os quartos de 
final da mais prestigiada prova 
de futebol europeu.

Nos últimos dias, na Casa do 
Futebol Europeu, em Nyon, foi 
realizado o sorteio para os quar-
tos de final das competições eu-
ropeias. As equipas portuguesas 
aguardavam ansiosamente por 
conhecer os seus novos adver-
sários. O sorteio teve início e a 

sorte ditou que os azuis e bran-
cos enfrentariam os ingleses do 
Liverpool FC, adversário esse 
que eliminou os dragões na épo-
ca transata, nesta mesma com-
petição, enquanto que os encar-
nados defrontariam os alemães 
do Eintracht Frankfurt.

O FC Porto ficou, claramente, 
com a tarefa mais complicada. 
No entanto, num lote restrito em 
que ainda contam equipas como 
o FC Barcelona de Messi, a Ju-
ventus FC de Cristiano Ronaldo, 
o Manchester City de Bernardo 
Silva e companhia, entre ou-
tros gigantes do futebol, a tarefa 
portista nunca se adivinharia 

As equipas aguardam agora por meados de Abril, quando são reatadas as competições europeias, para 

abraçar novos desafios e prestigiar Portugal pela Europa fora
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Um jogo 
desigual

Perfil Ana Rita Grenha

Ana para os amigos, Rita para a 
família e Grenha dentro de cam-
po. Licenciada em Ciências do 
Desporto, alentejana e guarda-
-redes de futsal aos 26 anos. Ini-
ciou o seu percurso no desporto 
enquanto jogadora de andebol, 
com apenas seis anos, em Évora. 
Chegou ao futsal com 14 e aí per-
maneceu. Aos 19, vestiu a cami-
sola da Associação Académica da 
Universidade de Évora (AAUE), 
até 2018, ano em que decidiu 
aceitar a proposta do Sporting CP 
e se mudou para Lisboa. “A par 
das competições federadas, sem-
pre participei no Desporto Es-
colar, onde fui campeã nacional 
de futsal em 2010, e no despor-
to universitário, onde consegui 
duas medalhas de prata e uma 
de ouro”, partilha com legítimo 
orgulho. A nível individual, con-
seguiu, em 2016, uma chamada 
à Seleção Nacional Universitária 
para disputar o Mundial no Bra-
sil, alcançando o 3º lugar.

Foram vários os campos que a 
guarda-redes pisou a longo dos 
últimos 20 anos e não tem dúvi-
das de que existe desigualdade 
de género no desporto. “É estra-
nho à partida porque desporto 
é sinónimo de fair-play, compe-
tição justa e igualdade dentro de 
campo, uma solidariedade que 
nem sempre se encontra entre 
o desporto feminino e masculi-
no”, sublinha Ana Rita Grenha. E 
acrescenta: “O apoio dos adeptos 
dos clubes e das modalidades 
para o desporto feminino e o 
masculino tem um registo pró-
prio e os cargos de tomada de de-
cisão no desporto são ocupados 
maioritariamente por homens, 
pois são vistos como melhores 
gestores do que as mulheres.”

Determinada dentro e fora de 
linhas, acredita que o essencial 
é “desmitificar a (não) questão 
dos desportos para mulheres e 
para homens. Não há modali-
dades para uns e para outros e 
a forma como os media trans-
mitem a informação pode evitar 
o desporto estereotipado”. Sabe 
que é preciso mudar mentalida-
des, através de um “trabalho só-
lido na reeducação dos pais, na 
reformulação das aulas de Edu-
cação Física, na renovação dos 
media e na forma como expõem 
as mulheres e os homens des-
portistas de perspetivas tão dife-
rentes”, conclui a desportista.

Catarina Cascabulho

fácil. No que toca ao SL Benfica, 
a equipa portuguesa enfrentará 
uma equipa do seu calibre, re-
partindo, assim, o favoritistimo 
na eliminatória. Desafios claros 
nas próximas competições: a 
equipa da cidade invicta terá de 
garantir a proeza de surpreender 
o Liverpool FC, finalista venci-
do da última edição da Liga dos 
Campeões, enquanto que a equi-
pa lisboeta de Bruno Lage deverá 
concretizar a sua motivação para 
conseguir chegar às meias finais 
da competição e, por conseguin-
te, à final da prova, repetindo o 
feito das épocas de 2012/2013 e 
2013/2014.

UEFA

Campeões europeus arrancam com empate

Rota de glória
A seleção nacional marca o apuramento 
para o Euro 2020 frente à Ucrânia

Foi na última sexta-feira, no 
Estádio da Luz, que a seleção 
portuguesa iniciou a defesa do 
seu título de campeão europeu. 
Num encontro que marcava o 
começo da fase de apuramen-
to para o Euro 2020, os atuais 
detentores do troféu não foram 
além de um nulo contra a forma-
ção ucraniana.

Um encontro em que a forma-
ção lusa era considerada como 
clara favorita: atuais campeões 
europeus, a ocupar a 6ª posição 
do ranking FIFA, defrontavam a 
modesta Ucrânia, que ocupa o 
30º posto do ranking. 

O árbitro deu o apito inicial e, 
no decorrer da partida, regista-
ram-se inúmeras oportunidades 
por parte dos comandados de 
Fernando Santos para colocar a 
bola na baliza ucraniana: houve 
golos anulados por fora-de-jogo, 
bolas ao poste e grandes defesas 

Luís Viegas
do guarda-redes ucraniano (que 
estava numa noite inspirada). 
Tentou Cristiano Ronaldo, ten-
tou André Silva, todos tentaram, 
mas, do outro lado, estava uma 
formação ucraniana destemida 
que de tudo fez para manter o 
marcador a zeros. O apito final 
soou, o favoritismo não se tradu-
ziu no marcador, que registava 
um nulo, e as duas equipas aca-
baram com os pontos repartidos.

Hoje, dia 25, a seleção nacio-
nal terá uma nova oportunidade 
de conquistar os três pontos. No-
vamente no Estádio da Luz, os 
campeões da Europa defrontam 
a seleção da Sérvia, num encon-
tro a contar para a 2ª jornada 
desta fase de qualificação para o 
Europeu de 2020. Fernando San-
tos pretende, assim, colocar os 
portugueses novamente na rota 
da glória, sendo que já veio a pú-
blico demonstrar a sua confiança 
na conquista da vitória na parti-
da de hoje.
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A Fechar

Aldeia de Lusinde à beira da desertificação

As árvores. Todas elas altas e 
a perder de vista a abraçar a 
pequena aldeia no interior das 
Beiras. Um lugar onde o “ti” 
para as pessoas mais velhas 
persiste, como se fossem 
todos família, entre repetidos 
bons dias e longas conversas 
de domingo à tarde no Café 
do Mantino, esse ponto de 
encontro para os agitados jogos 
de sueca. Nesta Primavera 
também já se sonha com as 
Festas do Povo, em Julho, e no 
regresso de muitos daqueles 
que tiveram de partir à procura 
de uma vida melhor.

“O pessoal era muito. Essas 
casas que estão aí para baixo 
estavam todas cheias com 
velhos e crianças…”, explica An-
tónio Almeida, um dos seniores 
da freguesia. Hoje, essas velhas 
casas de pedra são invadidas 
pelos silvados e pelas memó-
rias da população mais idosa 
de Lusinde que se entreajuda 
para espantar a solidão das 
estreitas ruas sem crianças. 

“Havia casais a terem nove, 
dez, 11 [filhos]. Nós éramos 
quatro em minha casa, mas 
era raro o casal que não tivesse 
quatro ou cinco filhos… Há 
anos que se deixou de sentir 

Um deserto de granito
No horizonte dos 175 habitantes de Lusinde, a mais pequena freguesia do concelho  
de Penalva do Castelo, em Viseu, os dias são feitos de memórias e algum abandono

as suas gritarias e correrias. 
Não era uma vida farta, mas 
era alegre”, conta Merceano An-
tónio, sábio pastor de ovelhas 
enquanto as pernas o ajudaram 
a percorrer o vale. Também 
Ana de Jesus, para todos tia 
Anita, recorda que “as crianças 
iam ao rosmaninho e vinham 
com ele para saltarem à fo-
gueira e aquele cheirinho… até 
consolava a alma. Já desapare-
ceram os rosmaninhos, estão 
a desaparecer os tojos, está a 
desaparecer tudo”.

António Almeida, com os 
anos de trabalho marcados no 
rosto, relembra as tardes do dia 

de descanso semanal, já que 
a manhã de domingo era reli-
giosa, em que se “faziam bailes 
por um lado e por outro e [as 
pessoas] dançavam todo o dia, 
uns convidavam para a adega 
e dessa logo se ia para outra”. 
Também José Maria Melo 
defende que “agora, as pessoas 
isolam-se mais” porque “já 
não há não há aquele convívio 
como nos bailes ou no trabalho 
de antigamente. As pessoas 
iam para as terras de manhã e 
cantavam todo o dia.” 

Esses cânticos preenchiam 
o esforço de quem trabalhava 
de segunda a sábado, de sol a 

RAQUEL VITÓRIA
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sol, todos os dias com enxa-
da na mão. “Como é que um 
casal, que seja aqui da nossa 
freguesia, pode sobreviver só 
da agricultura?”, enfatiza Mer-
ceano António, com uma certa 
revolta por ver o interior das 
Beiras onde nasceu em vias de 
extinção. Muito provavelmente, 
a última geração que subsiste 
apenas da agricultura será a de 
Ana de Jesus, António Almeida, 
João Costa, José Maria Melo e 
Merceano António.

Lusinde já contou com um 
mini-mercado, um café, uma 
associação recreativa, uma 
escola e ainda uma queijaria. 
Hoje, apenas resta o pequeno 
café, tal como os transpor-
tes públicos se reduziram ao 
autocarro escolar para a cidade 
mais próxima, a cerca de 20 
minutos. Em 2007, a escola 
primária tinha três alunos e 
contou, pelo menos, com 47 
uns quantos anos antes. 

Com o pôr-do-sol, cessa o 
pouco movimento desta quase 
aldeia-fantasma e nascem o 
cricrilar dos grilos, o crujar da 
coruja e as evidentes estrelas 
no céu. O silêncio invade agora 
as ruas de Lusinde como uma 
nova banda sonora que perten-
ce ao povo tal como o chilrear 
dos pássaros que insistem em 
visitar estas terras perdidas.

“Já desapareceram os rosmaninhos, estão a desaparecer os tojos,  
está a desaparecer tudo”, desabafa Ana de Jesus

Carmen Zangui

Portugal abraça a Beira
Ajuda humanitária após destruição de Idai

O mundo une forças para ajudar Moçambique, Maláui e Zimbabué, já fragilizados pela pobreza,  
onde milhares de pessoas esperam, por água, comida ou consolo

Mais de uma semana depois, mi-
lhares de pessoas continuam à 
espera de socorro. As chuvas for-
tes e cheias deixaram um rasto de 
destruição em cidades, aldeias e 
campos agrícolas e favorecem a 
proliferação de doenças conta-
giosas como a cólera e a malária. 
Vários países têm oferecido as-
sistência aos 2,8 mil milhões de 
pessoa afetados. Portugal e outros 
seis parceiros europeus oferece-
ram 3,5 milhões de euros e uma 
equipa de dez especialistas da UE 
foram enviados para a Beira.

O executivo comunitário ape-
la a que a ajuda oferecida inclua 

“equipamentos de purificação 
de água, equipas de emergên-
cia médica, equipamentos de 
abrigo e tendas, ‘kits’ de higiene, 
alimentação, colchões e tele-
comunicações por satélite para 
trabalhadores humanitários no 
terreno”. Portugal já enviou téc-
nicos, dois aviões da Força Aérea, 
um avião comercial fretado e pre-
para agora uma equipa do grupo 
Águas de Portugal e uma estação 
compacta de tratamento de água 
para restabelecer o fornecimento 
de água potável à população. 

O núcleo de Ciências da Co-
municação do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP) realizou um peditório e 

os donativos serão depositados 
na conta criada pela Embaixada 
de Moçambique para esse fim. 
A Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril (ESHTE) 
está a realizar uma campanha de 
recolha de alimentos até 29 de 
Março. A companhia de fabrico 
de papel Portucel Moçambique 
vai contribuir com 29 mil euros 
para apoiar as comunidades das 
províncias necessitadas. 

A associação cultural portu-
guesa galeria Zé dos Bois reuniu 
vários artistas com concertos so-
lidários cujo lucro reverterá para 
o apoio das vítimas. A Comuni-
dade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) vai criar um fundo 

especial para apoiar as vítimas 
do ciclone Idai em Moçambique. 
Os Correios de Portugal (CTT) 
realizaram uma campanha de 
recolha de roupa para doação, a 
partir do dia de hoje que será en-
viada para Moçambique. 

Os balanços atuais apontam 
para 761 mortos, dos quais 446 
em Moçambique, 259 no Zimba-
bué e 56 no Maláui. Cerca de 90% 
da cidade moçambicana da Bei-
ra, no centro do país, foi uma das 
mais afetadas pelo ciclone Idai, 
que a atingiu a 14 de Março, dei-
xando cerca de 400 mil pessoas 
desalojadas, precisando de ajuda 
urgente, avaliada em mais de 35 
milhões de euros.

Provavel 
saída  
à pressa

Brexit adiado

A Comissão Europeia ter-
minou os preparativos para 
um cenário de saída desor-
denada do Reino Unido 
da União Europeia, pois 
essa perspetiva é “cada vez 
mais provável”. A primeira 
ministra britânica, Theresa 
May, pediu um adiamento 
da saída do Reino Unido 
da União Europeia até 30 
de Junho, “para dar ao Par-
lamento um pouco mais de 
tempo para chegar a um 
acordo”. A data de saída 
estava prevista para 29 de 
março, segundo o artigo 
50.º do Tratado da UE que 
determina dois anos de ne-
gociação para um Estado-
-membro sair da UE.

May tinha prometido ao 
Parlamento britânico um 
pedido de uma extenção 
mais longa, possívelmente 
superior a um ano, no en-
tanto o negociador-chefe 
da UE, Michel Barnier, ex-
clareceu que esse tempo 
extra teria de estar ligado 
“a um novo evento ou a 
um processo político novo”. 
Mas May mudou de ideias 
devido à forte pressão da 
ala eurocéptica do Partido 
Conservador, embora con-
sidere “inaceitável” partici-
par nas eleições europeias.

O presidente da Comis-
são Europeia, Jean-Claude 
Juncker, afirma que “se a 
data de prorrogação for 
posterior a 23 de Maio te-
rão de participar nas elei-
ções europeias [a 26 de 
Maio]. É esta a posição da 
Comissão e foi isto que o 
presidente repetiu à pri-
meira-ministra”.  O Conse-
lho Europeu concorda com 
a extenção até 23 de Maio, 
caso o Acordo de Saída seja 
aprovado pela Câmara dos 
Comuns.  Se o acordo for 
rejeitado pela terceira vez, 
o Reino Unido tem de de-
cidir o que fazer até 12 de 
Abril (limite para apresen-
tação de listas às eleições 
europeias) e espera-se que 
o Reino Unido indique o 
caminho a seguir antes 
desta data para considera-
ção do Conselho Europeu.

Sofia Barge


