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Já não queremos
bacalhau todos os dias
Ricardo Dias Felner
e Daniel Rocha

Claudia
Cardinale

“Foi nas
tardes de
cinema
que vi os
ﬁlmes com
Cardinale”

Sou leitora ﬁel da revista Pública
e, há algumas semanas, li com
saudade a reportagem de
Alexandra Prado Coelho sobre
a série “Conta-me Como Foi”
que passa na RTP ao domingo à
noite. A série retrata o mundo
em que cresci. Brincava na rua
com os miúdos do bairro e,
enquanto por lá andávamos, as
nossas mães estavam sossegadas
porque havia sempre um
vizinho que passava e que nos
deitava o olho. Íamos para a
escola a pé e sozinhos. As nossas
mães estavam em casa, ou
trabalhavam em casa, e os avós
passavam connosco o ﬁm-desemana. E ao sábado e domingo
estacionávamos em frente da
televisão a ver as tardes de
cinema. Sim, só havia um canal
de televisão (ou dois), mas que
nos mostrava grandes ﬁlmes, a
cores ou a preto e branco. Foi nas
tardes de cinema que vi os ﬁlmes
com Claudia Cardinale — a vossa
belíssima capa [de domingo
passado] —, desde as “cobóiadas”
de Sergio Leone a “O Leopardo”
de Visconti. Não havia, como
agora, a preocupação de passar
os chamados ﬁlmes para a família
ou ﬁlmes para miúdos, que não
ensinam nada que se aproveite e
que, acima de tudo, não ensinam
a ver cinema. Esqueçam os
“polícias no jardim escola” e
aﬁns, que passam uma-outra-mil
vezes, e, por favor, devolvam-nos
as tardes de grande cinema que a
RTP nos dava naquele tempo.
Rosa Almeida, Lavradio

Nuno Azevedo

Cartas

Depois de ler a entrevista feita
a Nuno Azevedo, o ﬁlho mais
velho de Belmiro de Azevedo,
na última Pública, tirei duas

Pública errou
Na secção “Onde gastar” de
13/04/08, enganámo-nos na
marca e no preço das sandálias
prateadas mostradas. São da
Throttleman Woman e custam
€17,49. As nossas desculpas à
marca e aos leitores.

conclusões. Primeiro, tudo
indica que conseguiu aplicar
a uma instituição cultural
os princípios de gestão que
aprendeu na escola e nos anos
que passou nas empresas do
pai, e isso é de louvar. Segundo,
parece que Nuno Azevedo não
está, e ao contrário do que
diz, muito confortável com a
escolha que fez de se afastar
dos negócios do pai. Se assim
não fosse, não teria dado aquela
resposta “aconteceu sem drama
e muito por iniciativa minha”,
como que a dizer que seria ele o
sucessor do pai, e não o irmão,
se não tivesse decidido ser um
“humanista” em vez de um
gestor.
Rute Silva Paços, Lisboa

Faíza
Durante vários anos li, na revista
“Xis”, as crónicas de Faíza
Hayat. Gostava de as ler pois
davam-me um olhar cosmopolita
sobre temas de actualidade,
quer fossem sobre temas
mais densos como a política
internacional quer fossem sobre
as relações entre sexos ou até
mesmo sobre o mundinho das
mulheres. Acontece que desde
que passou para a Pública
esta Faíza desapareceu e, em
vez dela, surgiu outra muito

mais desinteressante, do meu
ponto de vista. Não que as suas
opiniões não sejam fortes e bem
fundamentadas. Mas as crónicas
perderam a chama.
Maria Teresa Vinhas, Lisboa

Carolina Klüft
Devo confessar que o que
mais gosto no atletismo são as
provas combinadas. Não são
os 100m, que só duram dez
segundos, nem a tortura lenta da
maratona durante mais de duas
horas. Lembro-me dos grandes
campeões do decatlo a fazerem
grandes provas e resultados
que rivalizavam com os atletas
das provas individuais, como
Daley Thompson, Christian
Schenk e Dan O’Brien, odisseias
emocionantes que duram dois
dias e que terminam com estes
super-homens a arrastar-se em
quatro voltas à pista.
Foi especialmente emocionante
ver o decatlo quando o nosso
Mário Aníbal entrou nesta elite
e quando Naide Gomes também
começou a ser presença regular
nos grandes heptatlos. Mas
Naide nunca chegou perto das
melhores contemporâneas,
especialmente de Carolina Klüft,
que, tal como a portuguesa, está
farta das provas múltiplas e vai
dedicar-se aos saltos [Pública
de 13/04/08]. Provavelmente,
a sueca está farta de correr
séries de 100m barreiras às oito
da manhã, sem transmissão
televisiva e sem público nas
bancadas a não ser os seus
compatriotas. Ou, então, vai
seguir o bom exemplo de Naide
e continuar a ser uma atleta de
topo. Com mais visibilidade
e menos risco de lesões.
Sérgio Fernandes, Lisboa
Escreva-nos para
publica@publico.pt ou para
Rua Viriato 13, 1069-315 Lisboa

Todas as cartas que chegam à Pública para publicação serão editadas e poderão ser cortadas por motivos de espaço
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Em destaque

Onde gastar

Sinatra no cinema
Um colectânea de Frank Sinatra sem “New York,
New York”, “My Way” e “Strangers in the Night”? É
que esta não é, exactamente, uma colectânea com
os “standards” de Sinatra que toda a gente pede
para cantar no karaoke. Dez anos depois da morte
do “Ol’ Blue Eyes”, a EMI lança uma compilação das
suas melhores canções no
cinema, onde ele também
se distinguiu como actor,
ganhando um Óscar de
melhor actor secundário em
1953 com “Até à Eternidade”
(que é uma das 20 faixas
deste disco). O disco sai
amanhã e custa €19,50. M.V.
8 • 20 Abril 2008 • Pública

20 a 26 de Abril
Maya

ILUSTRAÇÃO: NUNO SARAIVA

satisfatórios. No plano
afectivo conjuntura com
sinais de desgaste que podem
comprometer o futuro de
uma relação. No plano
material bom momento para
ﬁnalizar trabalhos. Na saúde
procure fazer uma avaliação
oftalmológica.

Leão

Caranguejo
22 de Junho a 23 de Julho
XVII A ESTRELA
Conjuntura muito auspiciosa, sentirá neste
período uma energia interior muito forte. No
plano afectivo é altura de passar da palavra à
acção, prepare momentos especiais. No plano
material mostre que tem capacidade e que está
preparado para assumir novas funções. Na saúde é
importante que reponha as suas energias.

Carneiro
21 de Março a 20 Abril
XXII O LOUCO
Esta semana não poderá contar
com resultados muito sólidos ou
circunstâncias bem deﬁnidas.
No plano afectivo o panorama
sentimental não se apresenta
uniforme. No plano material
rodeie-se de cautelas especiais na
programação das suas actividades.
Na saúde modere alguns hábitos
que podem ser nocivos.

Touro
21 de Abril a 21 de Maio
X A RODA DA FORTUNA
A Roda da Fortuna traz energias
positivas; perspectivam-se
mudanças de cariz positivo. No
plano afectivo semana de boas
evoluções; estão-lhe reservados
momentos. No plano material
poderá aceitar novas propostas
ou responsabilidades. Na saúde
tendência para obter resultados
rápidos.

Tarot

Gémeos
22 de Maio a 21 de Junho
XII O DEPENDURADO
O Dependurado deﬁne
uma conjuntura com
desenvolvimentos pouco
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24 de Julho a 23 de Agosto
XXI O MUNDO
Boa altura para organizar a sua
vida; nada deve ser deixado ao
acaso. No plano afectivo embora
o momento seja bom não actue
de forma não calculada. No plano
material possibilidade de ganhos
na vida proﬁssional e ﬁnanceiras.
Na saúde conseguirá obter
esclarecimentos em situações
que o preocupam.

Virgem
24 de Agosto a 23 de Setembro
XV O DIABO
A presença desta carta faz com
que atitudes imaturas sejam
possíveis. No plano afectivo a
resolução de antigas questões
poderá alterar o seu actual
relacionamento. No plano material
é necessária coragem para superar
questões desvantajosas. Na saúde
está protegida.

Balança
24 Setembro a 22 de Outubro
XVIII A LUA
A conjuntura marca um período
de grande intensidade emocional
para os nativos de Balança. No
plano afectivo todo o tempo
passado com o seu parceiro/a
será prazeiroso. No plano
material à sua volta o ambiente
é de competição saudável. Na
saúde nenhum acontecimento
o deixará indiferente.

Escorpião
23 de Outubro a 22 de Novembro
XIIII A TEMPERANÇA
Aceite novas ideias e projectos e
não se feche a novas perspectivas
de actuação. No plano afectivo
não faça esforço algum para
conter emoções, pois não irá
aguentar eternamente. No plano
material, embora esta semana

corra riscos, não tenha receios.
Na saúde sensações súbitas de
mal-estar.

Sagitário
23 de Novembro a 21 de
Dezembro
IX O EREMITA
O Eremita mostra que é
necessário abrandar o ritmo
de vida e pensar nos próximos
passos. No plano afectivo,
mesmo sentindo necessidade de
afastamento, não se desligue de
uma relação. No plano material
os bons resultados teimam em
não chegar. Na saúde grande
cansaço e desmotivação.

Capricórnio
22 de Dezembro a 20 de Janeiro
X A RODA DA FORTUNA
A Roda da Fortuna permite-lhe
agir com empenho e energia,
no entanto é necessário saber
aproveitar os movimentos
desta conjuntura. No plano
afectivo poderá ter o retorno de
atitudes do passado. No plano
material não receie arriscar.
Na saúde estão favorecidas as
convalescenças.

Aquário
21 de Janeiro a 19 de Fevereiro
I MAGO
O Mago traz uma semana de
grandes impulsos, mas que
devem ser bem geridos. No
plano afectivo semana positiva
com tendência para que tudo se
harmonize. No plano material
é o plano menos favorecido,
já que a tendência é para não
dar a devida atenção à vida
proﬁssional. Na saúde está
protegido.

Peixes
20 de Fevereiro a 20 Março
XVI A TORRE
Alguns problemas serão criados
por terceiros e não por si e
podem pôr em causa muito
dos seus esforços. No plano
afectivo riscos de sofrer um
choque que pode ter origem
quer no seu cônjuge quer em si.
No plano material não terá boas
perspectivas. Na saúde deve
acautelar-se com deslocações.

© 2006 FOUR SEASONS HOTELS LIMITED

O que é uma
massagem
revitalizante?

Beleza

A

o entrarmos no
spa do Hotel Ritz
em Lisboa, para
além de sermos
recebidos num
ambiente muito
tranquilo, somos convidados a
preencher uma folha de informação para descrever o nosso estado
físico. Se, por exemplo, sofremos
de problemas cardíacos, não é
possível realizar alguns dos tratamentos. Com esta informação, os
técnicos do spa podem aconselhar
melhor o que está adequado
a cada indivíduo.
Antes da massagem fazemos
alguns minutos de sauna ou
banho turco, para preparar
melhor a pele para o tratamento
a realizar. Depois é tempo
de entrar na sala onde se vai
realizar a massagem. Este e
qualquer tratamento neste spa
inicia-se com uma massagem
revitalizante aos pés, numa
bacia de água quente com uma
infusão de ervas, e fazendo uma
esfoliação com sal marinho.
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Massagem
revitalizante
€130, 55 minutos
Ritz Four Seasons
Hotel Lisboa spa
Tel. 213 811 400

A massagem revitalizante
do corpo e rosto é um dos
tratamentos de assinatura do
Ritz. Um dos benefícios desta
massagem é o de renovar as
energias e relaxar o corpo e a
mente. Combina antigas técnicas
tradicionais asiáticas com
movimentos de massagem em
profundidade, alongamentos e
equilíbrio dos meridianos.
Esta massagem tem a vantagem
de poder adaptar-se ao estado
de espírito de cada cliente. Se
estivermos mais deprimidos, o
óleo a aplicar é mais energizante.
Mas se a constante for uma vida
mais agitada, então o óleo que
o terapeuta vai escolher para
aplicar é o relaxante.
O processo tem início com a
aplicação do óleo morno na
pele e os dedos do terapeuta vão
pressionando as zonas de maior
tensão muscular. Ao longo do
tratamento fazem-se estiramentos
e também massagens nos braços,
mãos, pernas, pés, pescoço, rosto
e nuca. a Maria Cristóvão

Como fazer uma
massagem aos pés
em casa
Basta encher uma bacia com
água quente, juntar seixos da
praia redondos, ervas como
a lavanda e rodelas de limão.
Esfoliar os pés com sal marinho
e deixar repousar durante
algum tempo. Depois enxugar
com cuidado e aplicar um óleo
ou creme para pés.

Já no mercado

a Defense Ultime,
Kérastase, €20,70
Creme para proteger e nutrir os
cabelos com coloração e bastante
enfranquecidos. A fórmula contém
um índice de protecção solar 3,
silicone para um efeito alisador,
um agente antioxidante para
preservar o brilho e a cor e ceras
vegetais para disciplinar a ﬁbra.

a Gillette Fusion Stealth,
€14,99
Barbear irritando menos a pele é
a proposta deste novo modelo da
Gillette. Através de micropulsações
dá ao rosto uma suave massagem
enquanto barbeia. A marca propõe
alguns passos para uma maior
eﬁcácia: lavar o rosto com água e
sabonete e aplicar o gel; barbear
com toques suaves primeiro as
zonas mais fáceis e depois as mais
difíceis; lavar o rosto com água fria
e enxaguar sem esfregar; aplicar
um bálsamo ou um “after-shave”
para acalmar e hidratar a pele do
rosto.

a Stop Time Yeux,
Anne Möller, €25
Um sistema de tratamento para
utilizar a partir dos 30 anos.
Contém protecção anti-radicalar
e alguns dos seus componentes,
como os extractos de malva
e camomila, têm como acção
apaziguar e descongestionar
a pele em redor dos olhos.

A ciência
contra
a caspa
®

a Shower Scrub e Body
Defining Lotion da linha Body
Conscious Narciso Rodriguez
— for her, €35 e €45
Uma linha para os cuidados
diários do corpo feminino. O
Scrub elimina as impurezas e as
células mortas. A Body Deﬁning
Lotion contém uma combinação
de cafeína, erva mate e café verde,
componentes conhecidos pela sua
acção anticelulítica.

a Máscara Double Wear
XZero-smudge Lengthening,
Estée Lauder,€25,50
Basta uma aplicação e mantémse durante 15 horas, garante
a marca. É formulada com
um complexo resistente à
humidade e à transpiração e
o aplicador foi desenvolvido
de forma a produzir um bom
alongamento das pestanas sem
aglomerar o produto. Remove-se
facilmente com água morna ou
desmaquilhante.

Nizoral o champô anticaspa
à base de Cetoconazol
(antifúngico patenteado),
elimina o agente causador
da caspa no final
do tratamento.*
Previne o reaparecimento
de caspa durante vários
meses sem necessidade
de uso regular.*

A caspa é causada por um fungo - P. ovale presente habitualmente no couro cabeludo que,
conjugado com factores como Stress, se multiplica de forma excessiva e provoca o aparecimento
desagradável de prurido e caspa.

a Pó compacto Star Bronzer,
Lancôme, €38,22
Incluído na gama de maquilhagem
solar para o rosto e corpo, este
pó compacto serve para reavivar,
iluminar e prolongar o tom
dourado da pele.

NEUTRALIZADO

CASPA
Com apenas 2 aplicações semanais, Nizoral®
suprime o fungo - P. ovale - devido ao seu
principio activo Cetoconazol, um antifúngico
reconhecido por dermatologistas.**

RESULTADO FINAL

Nizoral®, elimina o agente causador no final
do tratamento e previne o reaparecimento de
caspa durante vários meses, sem necessidade
de uso regular.*

* De Doncker P, et al. A decade of clinical experience with ketoconazole shampoo.
Poster presented at the 59th annual meeting of the American Academy of dermatology (AAD), Washington, USA, March 2-7, 2001
** IMS YTD Set07

Nizoral® champô é um medicamento não sujeito a receita médica. Este medicamento está indicado no tratamento e profilaxia de infecções em que esteja
envolvida a levedura Pityrosporum. Evite o contacto com os olhos. Se tal acontecer, lave os olhos com água abundante. A fim de evitar um efeito "rebound"
após um tratamento prolongado com corticosteróides tópicos, recomenda-se continuar a aplicar o corticosteróide tópico com o Nizoral® champô e posteriormente
retirar gradualmente o tratamento esteróide durante um período de 2-3 semanas. Contra-indicado em doentes com hipersensibilidade ao cetoconazol ou a
qualquer um dos excipientes. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
FEV 2008 • NIZ-0308-007-O

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-A, Queluz de Baixo • 2734-503 Barcarena - Portugal
Sociedade por quotas - Matr. na Cons. Reg. Com de Oeiras nº. 10576
Capital Social: 2.693.508,64 - Nº Contribuinte: 500 189 412
www.janssen-cilag.pt

Interior no exterior

N

esta Primavera,
uma das tendências é incluir a
roupa interior
como um acessório fundamental
dos “looks” da estação. Este foi
um estilo bastante divulgado na
década de 90 do século passado
por Madonna e que regressa
agora ao guarda-roupa feminino.
Vamos poder ver as alças rendadas dos “soutiens” e a copa

trabalhada na zona do decote.
Os tecidos mais usados pelos
criadores são as rendas, os bordados, o cetim e o algodão e há
detalhes com pérolas e cristais.
Mas, para quem não gosta desta
tendência, há peças feitas nos
novos materiais que permitem
a inexistência de costuras e que
tornam a roupa interior quase
imperceptível por debaixo de
vestuário justo. a
Maria Cristóvão

Modelo Space Curves da
Triumph, €36,95 (“soutien”)
e €14,95 (cueca)
apoiocliente@triumph.com

Na moda

Modelo Gracieuse da
Valisere, €69,95 (“soutien”)
e €39,95 (cueca)
Tel. 219 426 000

Modelo Taquine da Valisere,
€64,95 (“soutien”), €27,95
(cueca), €49,95 (cinto de ligas)
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O mundo à mesa Goa

Sarapatel
Este mês ensinamos a fazer receitas de Goa
e sugerimos vinhos para as acompanhar.
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PEDRO CUNHA

Ingredientes
(Para 6 pessoas)
1kg de entremeada fresca
0,5kg de fígado de porco
limpo
2kg de cebolas
100g de alho
80g de gengibre
Pasta de tamarindo q.b.
15g de pau de canela
100g de colorau encarnado
75g de malaguetas secas
Cominhos q.b.
Pimenta preta moída q.b.
Cravinho q.b.

Preparação
Corta-se o fígado e a
entremeada em bocados
grandes e levam-se a cozer
em água. Antes de estarem
completamente cozidas,
retiram-se do lume e cortamse em pequenos cubos,
reservando-se. Guarda-se
também a água da cozedura.
Corta-se as cebolas em
pedacinhos aproximadamente
do tamanho das carnes,
levando-se ao lume a refogar,
a que se juntam depois os
alhos e o gengibre picados
com água fria. Entretanto,
coloca-se na misturadora
as malaguetas, cominhos,
pimenta e cravinho,
cobrindo-se com vinagre
de vinho. Obtém-se uma
pasta que se vai juntar ao
refogado, juntamente com
o colorau. Ferve tudo cerca
de cinco minutos, juntandose as carnes e a pasta de
tamarindo. Cobre-se com a
água da cozedura das carnes
e deixa-se ferver lentamente,
corrigindo-se os temperos
de tempos a tempos, até o
molho ficar concentrado.
Nessa altura, põe-se dentro
a canela em pau e apaga-se o
lume. Serve-se quente no dia
seguinte.

Um Douro
para um prato
alentejano

P

ode haver outros
pratos que tendo
fugido dos nossos
tachos e das
nossas mesas
ganharam viço
noutras paragens, por aí ﬁcando,
mas este de que falamos e que dá
pelo curioso nome de sarapatel
foi sempre bem português. É
um dos emblemas da cozinha
indo-portuguesa, indispensável
na mesa das famílias goesas
e obrigatório na ementa dos
restaurantes indianos espalhados
pelo mundo.
Não se duvida hoje muito
quanto ao local de nascimento
do sarapatel. Terá sido na
Serra de São Mamede, perto de
Portalegre, que o prato se deﬁniu
e adquiriu personalidade. Já
quanto à data, a diﬁculdade é
maior, podendo ser tão antigo
quanto o próprio ritual da
matança do porco. Na versão
original, é preparado, entre
outros, com os bofes e o fígado
do porco, bem com o seu sangue
ainda fresco. De cozedura lenta
e apurativa, como manda a
tradição e como o próprio lume
de chão de outrora exigia, os
seus sabores ter-se-ão tornado

matriciais e indispensáveis aos
locais, especialmente longe da
sua terra. Explicação possível
mas não satisfatória, que se as
migrações de povos e pessoas
ao longo dos séculos são
fascinantes, as de teor culinário
são misteriosas. Certo é que o
sarapatel foi dali para a Índia e lá
encontrou território fértil para as
declinações sápidas e únicas que
o constituíram insígnia da cultura
goesa. História semelhante tem
a receita no Nordeste brasileiro,
que alegremente a acolheu e
modiﬁcou de acordo com os
seus costumes. Aí, sarapatel e
sarrabulho são hoje dados como
sinónimos.
Sebastião Fernandes, da Casa
de Goa, executa um sarapatel
consensual, sem bofes nem
sangue. “Hoje em dia, só o
sarapatel alentejano continua
a ser feito com essas partes”,
aﬁrma, explicando que, “além
do fígado, não entram vísceras
na versão indiana do prato”.
É sempre feito de véspera, o
que faz remontar à receita de
Portalegre, de cozedura muito
lenta. Não há prato de tacho
que, recozendo, não ﬁque mais
apurado e profundo. Dá, ainda,

Receita do chef Sebastião
Fernandes do restaurante Casa
de Goa (Calçada do Livramento,
17, Lisboa; Tel. 213 930 171;
aberto todos os dias da semana)
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O mundo à mesa Goa

a oportunidade de aﬁnar
os temperos de acordo com o
gosto de cada um. A entremeada
é, além do fígado, a parte do
porco que Sebastião utiliza na
sua receita, o que torna o prato
bastante atreito à experiência
caseira. Apesar de existirem
várias etapas, cozinhar sarapatel
em casa é um desaﬁo aceitável e
recomendável, com resultados
invariavelmente satisfatórios.
A proposta de vinho para
acompanhar este prato rico
em especiarias e de sabores
complexos é de um vinho tinto
do Douro. É o “Diálogo” 2005
e foi produzido pela Niepoort
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Com este prato,
recomendamos:
Diálogo 2005,
um tinto do Douro
da Niepoort
€7,95

e custou num supermercado
€7,95. Foi produzido a partir
das castas mais importantes
do Douro — Touriga Franca,
Touriga Nacional, Tinta Roriz,
Tinta Amarela e Tinto Cão — e,
vindo de uma das casas mais
representativas do Douro, tem
um perﬁl moderno e equilibrado,
sem deixar de satisfazer os que
gostam da boa tradição duriense:
encorpado, denso e complexo.
Há que ter o cuidado de o servir
a cerca de 15ºC, para que o álcool
não se pronuncie mais do que
as componentes aromáticas do
vinho, essenciais para a correcta
exploração da “selva de aromas”

do sarapatel. Sebastião aconselha
quase sempre vinhos tintos do
Douro aos seus clientes, o que
está, de certa forma, correcto.
Estamos no Norte, onde a acidez
ﬁxa dos vinhos é naturalmente
elevada em relação ao Sul e
a relação de concentração/
extracção das uvas produz,
normalmente, vinhos carnudos
e cheios. São características
essenciais para fazer face aos
pratos mais apurados da cozinha
indiana. Mas há que escolher
com critério e cuidado; o Douro é
excelente, mas não há excelência
em todos os produtores do
Douro. a Fernando Melo

Crónica Fronteiras Perdidas

Inteligência militar
José Eduardo
Agualusa

A Inteligência Militar, perdoe o
oximoro, teve um papel relevante na derrota do nosso
fraterno inimigo.” Foi devido àquele primeiro oximoro
(o segundo também ajudou) que comecei a simpatizar
com o brigadeiro Benigno dos Anjos Negreiros. Conhecio em Budapeste, enquanto transpirávamos ambos no
ar ardente e pesado, vagamente perfumado, de um
sumptuoso banho turco. Benigno, como vim a descobrir
mais tarde, contraíra em adolescente uma arraigada
paixão por oximoros, essa engenhosa aliança de termos
contraditórios, bem como, aliás, por todo o género de
paradoxos e jogos de palavras. Contou-me que cinco
anos antes decidira passar uma semana em Budapeste
apenas por haver tropeçado na surpresa de tal topónimo:
“Repare: Buda e Peste, duas cidades separadas pelo mais
musical dos rios.” Tomara depois o gosto pelos banhos
turcos e desde então vinha todos os anos, sozinho, para
repousar o corpo e o espírito. Naquela tarde fora ele quem
me interpelara, num inglês escasso e pedregoso; pouco
depois, desfeito o equívoco, e já em bom português,
conversávamos, trocávamos conﬁdências e gargalhadas,
como se nos tivéssemos conhecido, há muito tempo, no
distante arrabalde de uma infância feliz. Meses mais tarde
o acaso voltou a reunir-nos, dessa vez à entrada de um
cinema, no Rio de Janeiro. Benigno estava acompanhado
por duas raparigas altas, absolutamente idênticas, que
me apresentou como sendo suas ﬁlhas: Bárbara Dulce e
Clara Bruna. Não demorei muito para compreender que
as gémeas constituíam oximoros isoladamente, e também
uma em relação à outra. Bárbara era doce, luminosa, de
uma natureza explícita e Clara obscura, um tanto amarga,
assombrada por um misterioso rancor.
— Você tem razão! — concordou Benigno quando no ano
seguinte nos reencontrámos em Budapeste. — As minhas
ﬁlhas contradizem-se, amam-se e odeiam-se, mas nem
sempre de forma harmoniosa.
Tínhamos levado um tabuleiro de xadrez para junto de
uma das piscinas, imitando os húngaros, e jogávamos uma
demorada partida, meio mergulhados, como lagostas,
na água escaldante. Benigno contou-me então que
houvera na vida das ﬁlhas um português suave (apreciei
a redundância), o qual seduzira Clara Bruna, para depois
a trocar pela irmã. O português engravidara Clara Bruna,
marcara casamento e depois deixara-a à espera, vestida de
noiva, à porta da igreja. Não apareceu ele nem a madrinha
da noiva — Bárbara Dulce. Seis meses mais tarde, Bárbara
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reapareceu em casa dos pais, também ela grávida,
também ela humilhada, depois de, por sua vez, ter sido
abandonada pelo português.
Caía a tarde enquanto Benigno me contava tudo isto. A
última luz do dia baixava grave e oblíqua, a partir de uma
espécie de zimbório em vitral, lá muito em cima. Charcos
de sombra alastravam pelos cantos. A água das piscinas
(havia várias) era agora mais densa e mais escura.
— E depois? — perguntei. O brigadeiro moveu um bispo,
ameaçando-me a rainha. Um lance arriscado. Baixou a voz:
— O que sabe você sobre o medo?
Olhei-o inquieto. Alguma coisa mudara nele. Disse-me que
o medo era a sua especialidade. Estudara durante anos a
arquitectura do medo:
— Eu desenho ambientes favoráveis ao medo, aprendi a
fazer isso. Estudei em Moscovo, lá, na Praça Lubianka.
O medo degrada as pessoas, sabe? Não estou a falar de
terror, estou a falar do pequeno medo. Se você mantiver
a pressão, semanas, meses a ﬁo, o medo acaba por
funcionar como uma doença. Ao princípio é apenas um
incómodo persistente, como uma dor de dentes, depois
a pessoa começa a alterar o
seu comportamento, perde
o gosto pela vida, entra em
depressão...
Falava docemente. Era
muito simpático, era de
uma simpatia assustadora.
Distraí-me por um instante,
levado pela voz de Benigno,
e quando voltei a prestar
atenção ao tabuleiro
compreendi que havia
perdido o jogo.
— O que aconteceu?
O brigadeiro encolheu os
ombros largos:
— Você perdeu...
— Não, o que aconteceu ao
português?
— Ah! Suicidou-se, coitado.
Atirou-se de um oitavo
andar.
Fui-me embora no dia
seguinte, e depois disso
nunca mais regressei a
Budapeste. Para falar com
franqueza, evito os banhos
turcos. Evito inclusive os
oximoros. Nunca se sabe o
que esconde um oximoro. a

Miss mina
Faíza Hayat

Crónica Autobiograﬁas

U

m corpo pode perder corpo sem deixar
de ser belo. A beleza não é um assunto da forma que tem
mas do efeito que causa. O corpo é, no limite, a prótese
da elegância.
Realizou-se há dias em Angola a eleição da Miss Landmine (melhor efeito em inglês do que dizer Miss Mina
Antipessoal). Angola, depois de uma guerra que durou
eternidades, habitou-nos à estranheza e ao excesso,
incluindo o excesso de viver de outras maneiras. Este
concurso faz parte desse universo marginal de que nós
estamos radicalmente excluídos — não porque não podemos conhecê-lo mas porque não podemos partilhá-lo.
Lembro-me das imagens de Lady Diana em visita a
Angola e a um campo em desminagem, poucos meses
antes da sua morte em Paris, em Agosto de 1997. Havia
ﬁtas que sinalizavam a área minada, com uma caveira
branca. “Perigo: Minas!” A certeza de que ela não ia dar
o passo errado tirava a tensão à história. E à mulher. E,
consequência bizarra, vulgarizava a princesa.
O excluído, neste espectáculo, é quem observa: como
se quem ﬁca de fora, quem nunca pisou uma mina,
esteja apenas condenado ao pesadelo ou à rendição
perante algo que parece mais penoso e violento do que a
simples morte. Algo que é um pouco de morte e o resto
de sobrevivência e, visto que toda a história acontece
num corpo só, e num corpo humano, algo que é, aﬁnal,
uma ressurreição.
Todas as histórias de vítimas de minas antipessoais
são pequenos cantos de vitória. De Pirro — mas vitória.
Vitória do caminho sobre o último passo — porque voltou a haver outro, algures.
Não conheço Angola por dentro. O que chega cá fora,
ao mundo, é sempre absoluto: absoluta riqueza, abso-
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luto orgulho, absoluta corrupção, absoluta demência,
absoluta paisagem, absoluta elegância, absoluta vitalidade.
A eleição de Miss Landmine poderia ter sido no Camboja, na Bósnia ou no Afeganistão. Há minas suﬁcientes
nesses países para justiﬁcar, por estatística, a realização
de competições de estropiados.
Angola, porém, era a casa certa para este “show”. Há,
havia, nas guerras e nas histórias angolanas uma intimidade obscena entre elegância e morbidez. Mas daquele
tipo de obscenidade que pode ser sublimada num concurso de beleza. A mutilação é tão vulgar que deixou de
ser triste. O insulto, se o houver para alguém na “passerelle” ou na plateia, sobra apenas para aqueles que
não conseguem entender onde está o ponto focal desta
invulgar passagem de modelos: pernas intactas todas
temos; caminhar sem elas poucas conseguem.
Miss Landmine teve pouco a ver com o Natal dos hospitais. Pareceu mais um ﬁlme de Cronenberg, onde os
códigos da beleza podem seguir as vias da bestialidade,
do choque. Do desvio.
É, por último, saudável que seja eleita, por uma vez,
uma rainha “Jinga” mutilada, num país onde a beleza
seráﬁca dos que ocupam o poder é, também, indissociável da pornograﬁa do regime. a

Caderno Especial
Dia da Terra.

Descubra como
pequenos gestos
podem fazer
grandes coisas.

Os novos activistas somos ns. A defesa do ambiente
faz-se de grandes mudanas na mentalidade, mas tambm
de pequenos gestos no dia-a-dia. Com o Caderno Especial
Dia da Terra, o Pblico vai dar-lhe a conhecer o que ainda
podemos fazer pelo planeta. Tudo numa edio
integralmente impressa em papel reciclado. Descubra
ainda, na edio online, outros contedos especiais como
a estreia do site ÒBorboletas na WebÓ. Caderno Especial
Dia da Terra. Dia 22, grtis, com o Pblico.

Um dia com Camané

“O fado é assim,
acontece!”
A música é o lugar onde se encontra na maior parte
do tempo. É lá que ganha forma e ecos, numa espécie
de equação matemática, onde as variantes são letra
e sentido, história, canção, regresso e saudade. Texto de
Pedro Cativelos Fotografia de Patrícia de Melo Moreira
Pirata,
anda cá...”
Levanta-se
por volta
das 11h,
normalmente toma um café,
circula o quarteirão, compra o
jornal. Mas não anda sozinho.
“Pirata...!” Lança em tom de
aviso. E ele, companhia de há
dois anos, obedece. “Num estúdio onde fui gravar, lá estava,
pequeno ainda... Trouxe-o! Dá
trabalho, claro, e exige responsabilidade, mas gosto dele.”
Enquanto isto, o “Pirata”, pela
mancha escura que lhe forma
o desenho de uma pala numa
das vistas, entretém-se atrás das
gaivotas, dos pombos e de tudo
o que lhe suscita a curiosidade
canina.
No banco de jardim onde se costuma sentar, o sol da Primavera
ilumina o Tejo em frente, como
quadro sobrevivente dos fados
e dos poetas que inspirou, do
povo que nele se lavou e sobre
ele cantou, durante séculos.
Amália surge na conversa, pela
primeira vez ao longo do dia,
assim como as memórias que o
rio presenciou desde sempre,
algumas boas, outras nem tanto.

“Faz tudo parte da vida não é?!
Isso é importante para se conhecer também o fado, saber o que é
a vida. Acredito que é como um
bom vinho, é preciso ter algum
crescimento, ser adulto, para o
perceber e deixar entrar dentro
de nós.”
Carlos Manuel Moutinho Paiva
dos Santos Duarte. Assim baptizado à nascença, quase de berço
lhe chamaram Camané. “Sim,
é uma coisa que vem desde
miúdo, sempre fui conhecido
assim por toda a gente.”
O primeiro contacto com o fado
aconteceu num acaso, quando
durante a recuperação de uma
doença infantil que o obrigou
a ﬁcar em casa por algumas
semanas e, sem nada para fazer,
começou a ouvir a colecção de
discos dos pais. Era desta forma
apresentado a Amália, Fernando
Maurício, Lucília do Carmo,
Maria Teresa de Noronha,
Alfredo Marceneiro, Carlos do
Carmo. “Os clássicos que comecei a cantar desde os dez anos e
que fazia até com que os outros
miúdos não compreendessem
e gozassem comigo.” Sorri, em
forma de perdão concedido,
anos depois.

Descobriu o fado, encontrou o
futuro. “Sempre houve fadistas
na família. O meu avô, por exemplo, cantou na festa de regresso
do Gago Coutinho e do Sacadura
Cabral da viagem ao Brasil.”
Repousa a vista pelos reﬂexos do
Tejo, pelas gaivotas, demasiado
distantes para despertar a atenção do “Pirata”. “Por exemplo,
ali na Torre de Belém, aconteceu
um dos meus maiores concertos,
com 20 mil pessoas. Quando
isso acontece ﬁco contente,
claro, mas num dia tenho tanta
gente e no outro acordo sozinho!
Mas não entro em euforia ou
depressão, já encaro isso como
uma coisa normal, faz parte. Se
alguma vez pensei nisto tudo?
Não, mas acho que estava destinado, sei lá... Para mim, não é
uma carreira, é um prazer e um
privilégio poder viver disto.”

“Sempre de Mim”
Vive sozinho, cozinha bifes
com natas, carbonara e frango
assado. Não tem discos seus e
nunca canta em casa. “Ouço-os
só quando estão prontos, nada
mais. Aprendo a cantar na minha
cabeça onde encontro a serenidade para contar cada história,

é um processo meu, como o de
um actor quando compõe a sua
personagem... Eu faço o mesmo
com cada canção.”
Perde-se com cozido à portuguesa, a sua ementa favorita.
“Querem uma cerveja, alguma
coisa?”, pergunta o empregado
do restaurante. “Não bebo há
alguns anos. Quando nascemos,
temos direito a um tonel de
vinho que devemos ir bebendo
ao longo da vida. Eu excedi o
meu bastante cedo.” Sorri com o
olhar. “Água fresca, por favor.”
O almoço chega. Cozido, “claro”!
A conversa intercala a degustação. “A minha personalidade
tem de acompanhar a minha
arte, fui sempre pelo lado mais
difícil das coisas, nunca me preocupei em vender, apenas em
ser... eu!”
Depois de sete anos sem gravar
um disco, “Sempre de Mim”, o
novo álbum, que para além dos
inéditos que Alain Oulman compôs exclusivamente para Amália
Rodrigues, inclui também poemas de Luís de Macedo, outro
nome ligado à fadista, falecida
em Outubro de 1999. “As coisas
vão acontecendo e tenho uma
certeza, nunca me quero arre-
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Levanta-se às 11h,
bebe um café e
dá uma volta ao
quarteirão com
o “Pirata”, que
encontrou à porta
do estúdio onde
estava a gravar

pender do que faço, talvez por
isso não permita grandes concessões ao que não gosto porque
sei bem o que não quero, mesmo
que pareça mais fácil. Sempre fui
pelo caminho mais difícil.”
Café, sobremesa, mais uma
água, para o caminho.

Lisboa, casa do fado

Ao almoço, cozido,
“claro!”. Café,
sobremesa e mais
uma água para o
caminho

Um dia com Camané

Conhece as ruas, as
pedras da calçada,
os restaurantes e as
casas de fado

Gosta de conduzir rápido. “Mas
em segurança, claro! Lembro-me
que a primeira vez que bati foi
contra um carro da polícia que
estava estacionado... Fiquei duas
horas à espera para lhe contar o
que se passou, mas deixou-me ir
embora”, recorda.
Bairro Alto. Conhece as ruas, as
pedras da calçada, os restaurantes e as casas de fado. “Desde
pequeno que aqui venho, cheguei até a morar cá durante
alguns meses, numa altura em
que saí de casa, mas foi complicado porque sempre gostei da
noite, de me divertir...” A cada
três passos, abeiram-se dele.
“Olha o Camané.” Cumprimentam-no, dão-lhe os parabéns,
como se de um amigo se tratasse.
Sorri, retribui. Jovens e velhos,
taxistas, caminhantes comuns,
na estrada, nos passeios e no
eléctrico que preenche os postais da velha Lisboa. “Sempre
quis conquistar a minha geração!
Já estou habituado a que venham
ter comigo, gosto das pessoas e
acaba também por demonstrar
algum reconhecimento pelo que
faço, isso deixa-me satisfeito.”
Nas ruas apertadas do Bairro,
as memórias vão caindo à tona
da conversa. “Olha a Tasca do
Chico... Conheci-o quando era
miúdo.” Mais à frente, o Faia,
depois o Luso... De caminho,
uma lembrança. “Lembro-me
de ir à casa de fados do Rodrigo,
quando tinha 15 ou 16 anos ver
o Robert Plant dos Led Zepellin!
Era fascinante para mim que,
naquela época em que eles estavam no auge, ele viesse a Portugal para ouvir o fado. Sei até
que tem guitarras portuguesas
que lhe foram oferecidas por um
velho mestre daquele tempo.”
Do passado, recorda ainda o
mote que o guiou, às vezes
perto, outras na distância breve
Conduzir rápido.
“A primeira vez que
bati foi contra um
carro da polícia”

26 • 20 Abril 2008 • Pública

A primeira reunião
como editor
convidado
da “Time Out”

de um pensamento. “Lembrome que desde sempre só tive um
sonho... cantar o fado.”
Umas ruas abaixo, na Avenida da
Liberdade, e numa escapatória à
sua rotina diária, teria a sua primeira reunião como director. A
“Time Out” convidou-o para assumir uma das suas edições. “É um
desaﬁo diferente, eles já ﬁzeram
isso em outros países e é sempre
uma experiência nova”, conta.

Fado maior
Canta-se o fado, no silêncio,
como é pressuposto, no escuro,

Mesa dos
Confrades, em
Alfama. “Hoje
não devo cantar.
Depende do
momento, das
pessoas, do
ambiente”

como é mais sentido, com o
sentimento à solta, como se
torna inevitável.
Mesa dos Confrades, casa
de fados, em Alfama, onde a
canção surge natural, como se
estivesse em casa. “Hoje não
devo cantar. Isso depende do
momento, das pessoas que
estão, do ambiente... Acontece
na altura, e logo vejo.”
Deixou as casas de fados há mais
de uma década, para se concentrar apenas nos palcos, mas de
vez em quando regressa, para
ouvir e para cantar. “Gosto até
mais de ouvir, sabe?!”
Pedro Moutinho, o mais novo
dos seus dois irmãos, está por
ali. As guitarras começam a
trinar, em diálogo sonoro. Nos
azulejos centenários da sala, o
reﬂexo das velas acesas transporta uma Lisboa sem tempo
e sem ﬁm, num brilho intenso
que se ilustra em cada olhar
de cada um dos que partilham
aquele momento. Camané viveos solitário, sobrevive e acontece ali, naquele lugar que tem
o nome de fado.
De olhos fechados. Muda a
expressão, abandona a mesa,
sem sair do lugar. Viaja e
regressa, com os aplausos que
pautam o ﬁnal de cada história.
De irmão para irmão, Pedro
pergunta-lhe... “Queres
cantar?” “Não!”, responde
Camané. E fecha os olhos...
Silêncio... “Mas qual?”, pergunta, em tom de quem vai
aceitar o desaﬁo. Pedro começa
o “Fado Menor”, num instante
maior que o espaço de quem o
pode sentir.
És para meu desespero
como as nuvens que andam altas
todos os dias te espero
todos os dias me faltas
Dividem as estrofes, alcançam
o momento, entre irmãos. Do
silêncio, nascem aplausos,
numa torrente que se transcende, possível apenas porque
aprisionada no açude do silêncio extremo. Pela noite dentro
já, disse que não ia cantar, mas
cantou. “O fado é assim, acontece!” a
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Perﬁs do Futuro

Carlos Patrão
À procura de ideias
luminosas e poupadas
Prefere um bom livro técnico a Kafka. Não vive sem Internet. Está
a torcer por Obama. Tem preocupações ambientais e amigos na
Europa. Coordenou um projecto na área da eficiência energética
que a EDP galardoou com o primeiro prémio. Ideias e genica não lhe
faltam. Só tem um problema: “O prestígio não paga contas.”
Texto de Maria João Lopes Fotografia de Sérgio Azenha

C

arlos Patrão
pede desculpa
pelo descuido no
visual, não sabia
que lhe iam tirar
fotograﬁas. Diz
que está com olheiras e que tem
a barba por fazer porque fez uma
“noitada”. Boémia ou estudo?
“Estudo, estudo!” Com 28 anos,
é bolseiro de investigação no
Instituto de Sistemas e Robótica,
na Universidade de Coimbra, e
foi o mais jovem coordenador
de uma equipa premiada pela
EDP com 50 mil euros por um
projecto que vai permitir às
empresas poupar muita energia.
Apesar de ser descontraído
e falador, Carlos Patrão não
revela muito acerca do futuro.
Diz preferir “agarrar as
oportunidades” no momento
certo em vez de ter “grandes
sonhos”. Não quer nenhum
Mercedes (tem um Opel Corsa
de 1996 que gasta pouco), quer
apenas o suﬁciente para viver. E
diz o que já se sabe: em muitos

países do estrangeiro, recebese melhor pela investigação
do que em Portugal. Neste
momento, Carlos está inscrito
num mestrado em Eﬁciência
Energética.
“Ontem à noite tive uma
discussão com um amigo que já
fez o mestrado, o doutoramento,
o pós-doutoramento, e não
tem sítio para dar aulas. As
pessoas investem na formação
mas depois não lhes são dadas
oportunidades. Vale a pena?
Dedicarmo-nos a uma causa?” E
encolhe os ombros. É das poucas
vezes em que não tem uma
resposta imediata.
“Gosto do que faço. Estou no
instituto há quatro anos. O meu
trabalho aqui passa muito por
projectos europeus ﬁnanciados
pela agência internacional de
energia”, diz. Por isso viaja
bastante pela Europa, onde tem
amigos com quem conversa
através do Skype e com quem
troca “e-mails”.
Internet para tudo. Até

Perdeu um
ano porque
trabalhou
numa pizzaria
as notícias, de órgãos de
informação nacionais e
estrangeiros, são lidas no
computador. Ultimamente, tem
andado entretido a seguir as
eleições para os Estados Unidos
da América. Torce por Barack
Obama.
Ambicioso e enérgico, Carlos
Patrão já criou, com alguns
colegas, uma empresa que irá
comercializar o produto que
apresentaram no concurso da
EDP. Apesar do dinamismo que
o caracteriza, a mãe, costureira
e modista, e o pai, carpinteiro,
preferiam vê-lo “bem na vida”,
numa empresa. Sobretudo a
mãe. É que, diz, “o prestígio não
paga contas”.

Carlos não vem de uma família
abastada. Conta a rir que,
quando era miúdo, frequentou
a “telescola” lá na aldeia: “Tinha
umas cassetes de vídeo em que
via as aulas e um professor com
quem fazia os exercícios”, diz.
Toda a gente achava que ele e os
colegas iam estar mal preparados
quando chegassem às salas de
aula da cidade, mas não: Carlos
foi sempre óptimo aluno, muitas
vezes o melhor, sobretudo a
Matemática — as letras não são a
sua paixão, prefere um bom livro
técnico a Kafka.
Entrou na faculdade com uma
média de 17,64 e, durante o
curso de Engenharia Electrónica
e Computadores em Coimbra,
perdeu um ano, não porque se
tivesse baldado, mas porque
trabalhava para “juntar uns
trocos”. Passou por uma pizzaria
e por um clube de vídeo.
Vai parar a um núcleo de
investigação da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra
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(FCTUC), onde também
“dá umas aulas em gestão de
energia”, a convite de um dos
professores do júri que avaliou
a sua tese ﬁnal em “Qualidade
de energia”. Cinco dias depois,
o docente liga-lhe a perguntar se
quer ir fazer investigação para o
instituto: “Telefonou-me numa
sexta-feira, eu estava na Figueira
da Foz e comecei a trabalhar
nessa noite!”, recorda.
Mas aﬁnal que projecto foi
este que a EDP premiou com
50 mil euros? Trata-se, em
primeiro lugar, ressalva, de
um trabalho de equipa. Seis
pessoas trabalharam na ideia,
mas Carlos era o mais jovem dos
coordenadores.
O nome do concurso promovido
pela EDP não deixa margem
para dúvidas: “Concurso de
Ideias Luminosas – Eﬁciência
Energética”. Foi isto que eles
tiveram: uma ideia luminosa
que permite poupar energia.
O sistema que desenvolveram
está mais vocacionado para os
grandes edifícios e, por isso,
poderá ser aplicado aos serviços
e às empresas.
Imaginemos o seguinte,
explica Carlos Patrão: “Aqui no
departamento, que é enorme,
alguém vai à casa de banho do
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a Nome
Carlos Patrão
a Idade
28 anos
a Naturalidade
Figueira da Foz
a Residência
Coimbra
a Formação
Licenciatura
em Engenharia
Electrotécnica e
Computadores
da Faculdade
de Ciências e
Tecnologia da
Universidade
de Coimbra.
Pós-graduação
em Energia.
A frequentar
o mestrado
em Eficiência
Energética
a Tempos livres
Música, cinema,
caça submarina e
futebol

piso menos dois e esquece-se da
torneira aberta ou da luz acesa.
Provavelmente, só daqui a uns
dias é que alguém vai reparar.
Entretanto quanta energia se
gastou?”
Situação dois — esta é verídica:
“Houve aqui [no departamento]
uma altura em que os consumos
de electricidade eram brutais.
Descobriu-se mais tarde que
alguém deixava os aquecedores
da secretaria ligados toda a
noite”, conta, explicando que,
fora da casa, as pessoas tendem
a desleixar-se na poupança de
energia porque não lhes pesa na
carteira.
E então? O que faz o programa
inventado por estes jovens?
Trata-se de um sistema de
monitorização que permite
manter um histórico dos
consumos do edifício
(electricidade, gás e água), dos
custos associados e de variáveis
ambientais (temperatura). É
bastante ﬂexível na hora da
instalação, adaptando-se ao
edifício e aos desejos do cliente.
Chama-se eMonitor e está
praticamente pronto para ser
instalado no departamento de
Engenharia Electrotécnica e
Computadores. Se fosse aplicado
ao conjunto de edifícios da

FCTUC, poupar-se-iam entre
15 mil e 25 mil euros por ano só
em energia eléctrica.
O sistema, que permite
representar o consumo do
edifício em tempo real, detecta
os sítios onde a torneira ﬁcou
aberta, o aquecedor ligado, entre
outras possibilidades inﬁnitas
em prédios com vários pisos
acima e abaixo do solo. E a luz
que alguém deixou acesa no piso
menos dois já não vai ﬁcar ligada
dias e dias seguidos.
A este modelo só temos de
juntar o factor “sensibilização”
que poderá passar por enviar
um “e-mail” aos funcionários
da secretaria, que deixavam os
aquecedores ligados toda a noite,
a informá-los sobre o número de
árvores que seria preciso plantar
para repor os estragos.
Neste momento, Carlos Patrão já
anda a preparar o projecto para
apresentar na próxima edição
do concurso da EDP. Trata-se
de uma “régua inteligente” que
desliga os aparelhos que ﬁcam
em “stand-by” todo o dia e
toda a noite lá em casa, como a
televisão, o DVD, a aparelhagem.
Esta “super-régua” vai saber em
que momentos ninguém está a
ver televisão e vai desligá-la por
nós. a

Estes

Sandálias Prada
de salto esculpido
800 dólares
(506 euros)

sapatos
não aleijam
só os pés
Os sapatos de marca
estão cada vez mais
caros. Nos Estados Unidos
dizem que a culpa
é de quem os compra.
E de Christian Louboutin.
Texto de Monica Corcoran

PUB

T

odos os designers de
moda lançaram para
o mercado, esta Primavera, um sapato
de Cinderela — um
sapato tão caro que
deveria vir acompanhado de um príncipe encantado, ou
pelo menos de um
acompanhante do sexo masculino. As sandálias
de Christian Louboutin, em camurça, vendemse por 1345 dólares (851 euros), enquanto os
“pumps” de cetim da Versace valem 1400 (886
euros). As sandálias de plataforma Dior estão à
venda por 1030 dólares (652 euros) e os Balenciaga estilo gladiadores, em cor-de-rosa e castanho, saem por 1375 dólares (870 euros).
Depois temos os rasos da Lanvin: 1045 dólares
(661 euros); as mulheres salivam quando vêem

esta sandália com uma dezena de tachas com
cobertura em pele.
“O calçado está a viver o seu momento alto”,
diz Marshal Cohen, analista chefe da empresa
de pesquisa de Nova Iorque NPD Group. Os
designers estão a “aumentar a facturação das
marcas com peças extravagantes que fazem
com que todos os outros modelos pareçam
razoáveis”.
Por outras palavras, o sapatinho de cristal
estilhaçou, e os consumidores resignaram-se.
Pelo que escolhemos uma sandália e ﬁcamos
aliviadas quando o preço é menor do que a
prestação mensal do carro. E as endorﬁnas
saltam quando vemos uma etiqueta de saldo
e os sapatos que custavam mil dólares estão
por meros 675.
Pondo de lado a conversa do estilo, a verdade
é que os preços dos sapatos com bom design
subiram de 350 dólares (221 euros) em 2004

Christian Louboutin
1345 dólares (851 euros)
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para 500 (316 euros) no ano passado. As Mary
Janes, que são a peça “in” para esta Primavera,
têm preços que oscilam entre os 575 dólares
(352 euros; em pele, da Gucci) e os 690 dólares
(437 euros; em camurça, da Prada).
Celebridades como Kirsten Dunst aparecem
em campanhas de publicidade aos acessórios
das marcas — no caso aos acessórios Miu Miu.
E um sapato Christian Louboutin já se tornou
icónico — atrai tanto o olhar como uma mancha de sangue no asfalto — e um símbolo de
estatuto.
Há um novo estilo para cada estação, e, com
o reinado dos “jeans” e da roupa informal
nesta Primavera, cabe aos sapatos (neste
caso às sandálias de cortar a respiração) separar o trigo do joio, quem é chique de quem
é chunga.
O que não é uma boa notícia para os fanáticos
do calçado. “O que está a acontecer é que

ﬁcamos a pensar: compro uns sapatos novos
ou mando arranjar a canalização?”, pergunta
Carlota Espinosa, vice-presidente da ﬁ rma
HauteLook.com. “Continuam a aumentar os
preços para verem se as pessoas vão sempre
pagando mais. E não há lei que os impeça.”
Nem há qualquer razão que justiﬁque estes
aumentos nos preços. Marshal Cohen diz que a
tendência para a subida dos preços dos sapatos
remonta a 2002, quando toda a gente entrava
em pânico porque os “jeans” passaram a custar
200 dólares. “Os ‘jeans’ tornaram-se no centro das atenções e ninguém notou que o preço
dos sapatos também estava a subir em ﬂecha”,

Louboutin queria
passar à frente
de Manolo Blanik

explica. “Os comerciantes perceberam que as
mulheres amavam sapatos e que encaravam o
calçado como um investimento.”
Tracey Ross, proprietária de uma loja em Los
Angeles, concorda que a tendência tem cerca
de cinco anos. “Lembro-me de ter reparado
nisso quando a marca Chloe fez a sua entrada
no sector. De repente, todas as marcas produziram colecções de sapatos que se tornaram cada
vez mais elaborados e cada vez mais caros.”
Graças à personagem Carrie Bradshaw de “Sexo
e a Cidade”, os designers de sapatos tornaramse semideuses — toda a gente conhece o nome
Manolo e tornou-se mais fácil dizer Christian
Louboutin do que Albert Camus.
Alguns consideram Louboutin o responsável
pela subida dos preços. Até as suas sapatilhas
de “ballet”, em cetim, custam 800 dólares
(506 euros). “Foi ele que começou isto tudo
quando criou as sandálias de plataforma”,
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Sandálias
de plataforma
Jimmy Choo
1400 dólares
(875 euros)
36 • 20 Abril 2008 • Pública

Balenciaga, modelo gladiador, 1375 dólares (870 euros)

explica John Rutenberg, que durante 15 anos
foi o responsável pela selecção das colecções
de calçado à venda no famoso armazém novaiorquino Barneys. “Ele queria passar à frente
de Manolo Blanik e decidiu vender as suas plataformas por 395 dólares [250 euros] em 2004.
Agora custam 730 dólares [462 euros].”
Louboutin — um par de sandálias com cristais
custa 2700 dólares (1709 euros) — recusa este
rótulo de “culpado pelo disparar dos preços”.
“Esse assunto não está nas mãos dos designers”, diz Louboutin a partir da sua sede em
Paris. “Se quem vende decide que as pessoas
já estão habituadas a gastar 400 euros por uns
sapatos, por que razão é que se iriam baixar
os preços?”
Boa pergunta. E, nem de propósito, o porta-voz
do Barneys decide não participar neste debate
sobre o preço dos sapatos. E Rutenberg também aﬁança que os clientes não estão muito
aborrecidos com estes preços elevadíssimos.
“Danielle Steel [a famosa autora de romances
cor-de-rosa que são ‘best-sellers’] gasta entre

quatro milhões e cinco milhões de dólares [mais
de dois milhões e meio de euros] por ano no
Barneys em sapatos para ela e para as ﬁlhas”,
revela John Rutenberg. E as lojas de Beverly
Hills, em Los Angeles, vendem “22 milhões de
dólares em sapatos por ano”.
Fabricantes mais modestos estão à procura da
fórmula mágica que lhes permita não afundar.
“Uma bota que, no ano passado, custava 495
dólares, teria este ano de estar à venda por 695.
A nossa opção foi não as ter à venda”, conta
Beth Whiﬀen da loja Il Primo Passo, em Santa
Monica, Califórnia. “As nossas clientes pagam
até 500 dólares por um par de sapatos, mas
esse é o limite.”
As opções dos vários postos de venda são, de

“Se as pessoas já estão
habituadas, porquê
baixar o preço?”

facto, importantes nesta matéria. Um par de
sapatos que à saída da fábrica custe 200 dólares (126 euros), num destes grandes e prestigiados armazéns custa 600 dólares (380 euros).
E se o sapato tiver peles exóticas, de piton por
exemplo, a diferença pode ainda ser maior. O
mesmo princípio é aplicado se o sapato tem
ornamentos diferentes — por exemplo saltos
espelhados, como as mais recentes sandálias
Balenciaga, ou saltos esculpidos como os da
última novidade da Prada.
Há quem considere que, tal como está a acontecer já no mercado imobiliário, esta tendência terá de ser corrigida. Mas, entretanto, não
culpe a Lanvin ou Louboutin pelo seu descalabro ﬁnanceiro se decidir mesmo comprar umas
sandálias destas. “O mercado é livre”, lembra
Milton Pedraza, do Luxury Institute, uma ﬁrma
de pesquisa de mercado de Nova Iorque. “São
os consumidores que devem ser culpabilizados
porque pagam os preços.” a
Exclusivo PÚBLICO / “Los Angeles Times”
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Karl Legerfeld

Queen Agyn
Q

uando uma modelo é
tão famosa que a tornam num manequim,
isso é: a) uma redundância; b) um sinal de
que essa modelo é, de
facto, alguém importante no mercado.
Especialmente quando
esse manequim (estamos a falar daqueles manequins de loja, impecavelmente proporcionados,
anatomicamente minoritários) vai estar em muitas das lojas de uma das maiores cadeias de moda
do mundo.
A modelo é a britânica Agyness Deyn, a loja é a
Zara e o manequim à sua imagem é fabricado pela
lendária marca de manequins Adel Rootstein, que
no passado já transformou em bonecas modelos
britânicas como Twiggy ou Yasmin Le Bon. É um
tributo à modelo que consideram ser a cara de
2008 e que os prémios British Fashion Awards
consagraram como Modelo do Ano de 2007.
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“Ela é ligeiramente maria-rapaz, com uma imagem cativante criada por si. É uma pessoa, além
de um modelo”, explica o director criativo da
empresa de manequins, Kevin Arpino, ao jornal
britânico “Telegraph”. O manequim não é especial pelas suas curvas, mas pela expressão e pelo
movimento, semelhantes aos que Agyness Deyn
imprimiu à campanha de um novo perfume que
enche uma montra inteirinha de uma perfumaria
no Rossio lisboeta.
Já foi capa da “Vogue” americana, é imagem da
Armani, da Mulberry e da Burberry (o perfume
da montra do Rossio é desta marca e também
pôs Deyn na televisão portuguesa) e não falha os
principais desﬁles das quatro “passerelles” internacionais. É musa de um criador nada clássico britânico, Henry Holland, e tem uma imagem “punkfunk” que a cola à retina de quem a vê mais do que
uma vez. “Ela é a rapariga que todas querem ser”,
diz Christopher Bailey, o director criativo da Burberry, que lhe deu a primeira campanha mundial
de publicidade. “Ela sobressai da multidão.”

É bela, diferente e tem espinhos. A “Time” pô-la
na capa de um suplemento dedicado aos consumidores da Geração Y (ou “millenials”, ou MySpace), foi considerada a mulher com mais estilo
do ano pela “Tatler”, a Mulberry baptizou uma
mala em sua honra e chamam-lhe a nova Kate
Moss.
Mas ela nem sequer se chama Agyness Deyn.
Chama-se simplesmente Laura Hollins. Na maior
parte da imprensa, diz-se que ela tem 22 anos.
Mas na verdade, garante o “Independent” e mais
algumas fontes, tem 24.
Chegou a apresentar-se numa entrevista como
tendo 18, diz o mesmo jornal. Também não foi
simplesmente retirada de um “gulag” de “ﬁsh and
chips” em Stubbins, no condado de Lancashire,
perto de Manchester, como a história tende a ser
contada, para ser descoberta, inesperadamente,
enquanto passeava em Londres. Ela queria ser
uma grande modelo e está a consegui-lo.
Ela é um ícone e é também um bom exemplo de
que é, de facto, um produto de si mesma e, mais
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É uma das modelos mais requisitadas
do momento. Querem à força rotulá-la
como a nova Kate Moss, mas ela já fez
o guião da sua própria história,
com mais ou menos ficção. É um símbolo
de uma geração e dos seus estereótipos.
Texto de Joana Amaral Cardoso

yness Deyn
ainda, de um tempo, de uma geração. A análise
semiótica e mediática a Agyness Deyn mostra que
ela é “media savvy”: sabe o que vende, sabe quais
as narrativas tradicionais dos modelos na moda e
é como uma concorrente a uma segunda edição
do primeiro “reality-show” num país. Já não tem
aquela inocência de quem não sabe bem ao que
vai e como se processa o seu comportamento
para “o exterior”. E pode perfeitamente criar
uma estratégia. Que a proteja dos “paparazzi”,
que lhe permita escrever a sua própria história,
mas também que lhe permita ser ela mesma em
muitas outras áreas (é DJ, veste o que quer, mesmo
que não seja o mais normal, diz abertamente que
gostava de fazer cinema).

“Não temos
nenhum dos traços
estereotipados das
supermodelos”

Agyness Deyn é o nome artístico escolhido pela
então jovem Laura e que foi literalmente estilizado pela mãe para ter um aspecto “cool”.
“Até o nome dela se soletra com o divertimento
em mente!”, exclamava há um ano o “Observer”.
Um “y” aqui, outro “y” ali, e um nome simplesmente pronunciado Agnes Dean torna-se um
cortante Agyness Deyn, desmonta o “Independent”. O nome foi desenhado para o dia em que
ela fosse famosa. Geração MySpace ou geração
Big Brother? Ambas, arrisque-se — a fama como
ﬁnalidade, a individualidade como traço distintivo
pronto a massiﬁcar, como aquelas bandas que, a
seguir aos Arctic Monkeys, só queriam saber do
MySpace para “serem descobertos”.
Há qualquer coisa de especial na noção de que um
modelo foi descoberto. É uma espécie de aplicação à moda da mitologia de garimpo, a descoberta
de uma pessoa ideal para ser um modelo para
o mundo, de uma pessoa brilhante como ouro
no meio da gravilha, que ainda por cima é uma
história que une quase todos os supermodelos.

Tinham empregos desinteressantes e de repente
tornaram-se estrelas.
Uma das manequins de maior sucesso nos últimos anos, Doutzen Kroes, descreveu que se sente
“envergonhada” por não ter sido encontrada por
um “booker” ou um “scout” na sua Holanda.
Mandou as suas fotos para uma agência porque
precisava de dinheiro. Tinha 18 anos e passadas
poucas semanas estava em Nova Iorque e seria
fotografada para a “Vogue” italiana. Doutzen
Kroes gostaria de ter como prefácio desta história
de sucesso-relâmpago na moda uma estória sobre
como passeava descontraidamente no aeroporto
de Nova Iorque quando regressava à Europa após
umas férias. Mas essa história é de outra. É a história de Kate Moss.
Kroes, tal como Deyn, trabalhou para o que tem
hoje. Mas as modelos, de formas diferentes, parecem não querer mostrar que não são só bonitas,
são inteligentes gestoras de carreira. Deyn foi fotografada em Londres quando andava às compras
e depois contratada pela DNA, mas durante a
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Gareth Pugh

adolescência já era modelo em Littleborough,
onde cresceu, enquanto estudava música e teatro.
Até ganhou um prémio de manequim localmente.
Trabalhou numa loja de “ﬁsh and chips”, mas era
ambiciosa e queria uma carreira na moda, apesar
de a “Time” ter escrito que ela “nunca sonhou
que ia estar na capa de uma revista”.
O facto de criar confusão sobre a sua idade, como
se atingir o sucesso depois dos 21 anos fosse um
feito menor, é apenas mais uma forma de se incorporar na espécie de conto de fadas que se espera
que uma carreira na moda seja. Insiste em dizer
como não é “sexy” e como tudo foi um acaso,
ela nunca poderia ter sido a fada no seu próprio
conto. “Tive sorte, acho eu, embora ainda me
sinta como a miúda com botas Doc Martens que
era quando comecei”, disse à “Time”.
Chamam-lhe a cara da geração MySpace, mas
Agyness Deyn não tem o seu perﬁl na famosa rede
social. Não precisa. No Reino Unido, e agora cada
vez mais no resto do mundo, já quase toda a gente
sabe quem é Agyness Deyn, a cara de uma geração.
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Deyn usa o que é. O estilo punk-centrífugo (uma
“T-shirt” dos Clash, umas calças de ganga manchada, botas masculinas, um “blazer vintage”,
um alﬁnete de peito) torna-a chamativa para os
seus colegas geracionais. Dá-lhe a famosa “street
cred”, a credibilidade terra-a-terra de quem sabe
que não há dinheiro para vestir Versace uma vida
inteira, que é mais fácil fazer compras nas lojas de
moda rápida e nos mercados de rua, que é mais
genuíno ser pseudo-espontâneo do que seguir à
risca tendências que normalizam.
Meio mundo já a apelida como “a nova Kate
Moss” (“Elle”, “Guardian”, entre outros), apesar
de Moss ter já 20 anos de carreira (foi descoberta
no Aeroporto JFK em 1988). Por ser britânica, por
não ter uma imagem igual à de tantas outras. No
que Kate Moss é “waif” (em oposição às amazonas
supermodelos dos anos 90), Deyn é andrógina.
Aquilo em que Kate Moss toca transforma-se em
moda. Hoje, aquilo que Deyn faz transformase em moda. Moda capilar: o seu cabelo curto
loiro oxigenado é o penteado mais desejado do

Versace

momento em Londres. Até já foi parar ao “New
York Times”. “Para esta geração de 20 e poucos
anos, ela é a nova Kate Moss”, diz o cabeleireiro
Andrew Barn, do salão instalado nos armazéns
Harvey Nichols, em Londres. Elas e eles, mais
ou menos famosos (uma das suas imitadoras é a
ﬁlha de Bob Geldof, Pixie, de 17 anos), querem
um corte com estilo. “Que pareça que não me
esforcei muito, mesmo que me tenha esforçado, e
o penteado da Aggy é exactamente assim”, explicou a recém-loira arrapazada Natalie Gray, de 26
anos, ao “New York Times”.
Kate Moss desenhou uma linha de roupa para a
Top Shop em 2007, que esgotou num instante. E
Agyness irá, dizem os rumores do sector, desenhar a sua própria linha para a mesma loja britânica. Acha piada a ser imitada. “Às vezes acho que
seria engraçado fazer umas coisas aleatórias, só
para ver se pegam”, riu-se, no “Times”.
Entre as duas britânicas, além dos namorados
músicos e das festas, há um factor deﬁnitivo em
comum: são ambas diferentes do que os cânones
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de escolha de manequins ditavam na época em
que chegaram ao mercado.
Deyn falou disso quando a “Vogue” americana
fez uma capa, em Maio de 2007, com as novas dez
“it girls” da moda. Todas têm em comum terem
surgido depois do ataque dos clones. Reza a história que Miuccia Prada decidiu, no ﬁnal da era das
supermodelos (ﬁnal dos 1990), que elas estavam
mesmo a abafar a verdadeira ﬁnalidade da sua
contratação milionária: os produtos que envergavam, as roupas que deviam promover. E pediu ao
seu director de “casting”, Russell Marsh, que lhe
arranjasse raparigas com aparências semelhantes, quase todas do Leste da Europa e dos Balcãs,
loiras, esguias, não demasiado bonitas, modestas

Na verdade chama-se
Laura Hollins.
A imprensa diz
que tem 22 anos

e ténues. “Entre o período das supermodelos e
agora, passámos por uma fase em que as modelos
eram todas iguais”, comentou Deyn. Só houve
algumas honrosas excepções — a bomba brasileira Gisele Bundchen e a hoje empresária de
televisão Heidi Klum.
Quando a geração de Deyn (Doutzen Kroes,
Raquel Zimmerman, Coco Rocha ou Hye Park)
surgiu, distinguiu-se da mesma maneira que a
magra e baixa Moss contrastava com as enormes
e curvilíneas Claudia Schiﬀer ou Naomi Campbell. A nova geração não é um regresso às tops:
“Não temos nenhum dos traços estereotipados
das supermodelos”, distingue Deyn. “Somos
todas diferentes.”
“Ela tem muitas das qualidades que contribuíram
para o sucesso de Kate Moss”, diz a agente de
Deyn, Louie Chaban, da agência DNA. “Tem a ver
com a vida dela. Tem a ver com o factor ‘cool’.”
Ela constrói a sua própria imagem, não tem um
“stylist” para a vestir e maquilha-se como se
tivesse uma paixão por lápis de cor e guaches.

As raparigas e mulheres da nova vaga de manequins mais requisitadas voltaram a ser conhecidas pelo nome. Não à escala dos anos 1990,
mas para lá caminham. Já há “T-shirts” com
brincadeiras com os seus nomes, os blogues
seguem os seus passos e as marcas voltaram a
querer identiﬁcar quem são através de apresentações luxuosas em destinos apetecíveis para a
imprensa as conhecer ou em pequenas legendas
na sua publicidade.
Agyness Deyn tem a imagem, o à-vontade e a
diferença para se tornar mais que uma “it girl”.
Arrisca-se a tornar-se “the girl”. Encara a sua
proﬁssão como uma actuação num ﬁlme mudo,
adora a moda de uma forma que lhe permite arriscar, mas também é um símbolo das mudanças do
mercado. Uma coisa, no entanto, Deyn e Moss não
têm em comum. Adel Rootstein, a tal fabricante
de manequins, recusou fazer um boneco de Kate
Moss. Achou-a demasiado baixa, num daqueles
momentos que provam como a indústria da moda
é deliciosamente aleatória. a
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bacal

Ninguém gosta de comer

alhau

todos os dias
Os portugueses continuam
a adorar a sua cozinha, mas estão
cada vez mais abertos a novas
experiências. Dos mais caros
restaurantes japoneses
ao “bas-fond” das tascas
paquistanesas, passando pelas
mercearias do Martim Moniz de
Lisboa, quase tudo o que é diferente
sabe bem. Texto de Ricardo Dias
Felner Fotografia de Daniel Rocha

Produtos na
mercearia
do Martim Moniz
e o chefe Jesuslee

N

as prateleiras do
Nita Cash and Carry
vêem-se lentilhas
vermelhas, grãos
de mostarda preta,
gengibre fresco,
chá, malaguetas —
uma apertada mas
completa despensa
i n d i a n a . Je s u s ,
chefe do restaurante lisboeta Tentações de Goa,
gosta de tocar nos produtos, de experimentá-los.
Agarra num pedaço de açafrão, abre-o ao meio e
mostra o interior. “Em Goa usamo-lo em vários
molhos, em caris e em assados. Mas também para
pintar”, explica, esfregando a raiz na mão.
O empregado da loja, situada no piso subterrâneo do Centro Comercial da Mouraria, no
Martim Moniz (Lisboa), vai assentindo com
a cabeça. Não se exprime em português, mas
isso não impede a comunicação. O Nita é, aliás,
um dos locais preferidos pelos lisboetas, sobretudo jovens, que aos ﬁns-de-semana assaltam
o Martim Moniz.
Jesus, 29 anos, prefere comprar às terças-feiras.
Nesse dia, todas as semanas, chegam produtos

Loja chinesa
Exotic Asia
Market

frescos importados da Índia. O cozinheiro emociona-se ao ver chegar as pequenas mangas
asiáticas, “incomparáveis”; ou com o aroma
extraordinário das cascas de noz-moscada,
que utiliza sobretudo no xacuti de cabrito, um
dos pratos mais pedidos no seu restaurante,
situado mesmo ali ao lado.
Feitas as encomendas, é hora de preparar o
almoço. Em cinco minutos chega-se à Rua de S.
Pedro Mártir. Pelas 11h00 já Maria, fundadora
do Tentações de Goa, frige cebolas em meiasluas numa enorme panela, enquanto Jesus prepara a massa para o chapati (pão indiano, com
mistura de farinha de trigo integral, água e sal)
e para os puri (bolos fofos, óleo, sal, fermento e
farinha de trigo). “Agora deixamos em repouso.
Uma hora chega.”
No ﬁnal, o chefe coloca numa frigideira uma
pequena rodela do pão, como se fosse um
crepe, e barra-lhe manteiga “ghee” por cima,
manteiga clariﬁcada indiana — que não é mais
do que gordura pura, sem soro de leite e sem
água, e por isso mais resistente ao calor. É altura
de testar a mistura de farinhas e de rectiﬁcar o
nome do cozinheiro. “Chamam-me Jesus, mas
sou Jesuslee, esse é o meu verdadeiro nome”,

sublinha, explicando depois a etimologia, misto
de religião e artes marciais: “A minha mãe era fã
de Jesus e o meu pai do Bruce Lee.”
Pelas 12h30, já há clientes na sala, uma sala
pequena, duas dezenas de lugares sentados.
Entre eles está um admirador desde o primeiro
momento. António Teixeira, 62 anos, viajante
frequente, conheceu Goa por causa do restaurante, que lhe abriu o apetite por aquela região
da Índia — e diz que não há melhor na cidade.
O problema é esta nova procura, que obriga
quase sempre a marcar mesa; esta nova apetência por sabores exóticos, este cada vez
maior destemor pelo picante, antes faculdade
de meia dúzia de imigrantes asiáticos e de portugueses que estiveram em Moçambique. “A
clientela aumentou exponencialmente nos últimos anos e os que cá vinham antes continuam
a vir.” O ex-deputado socialista João Cravinho é
cliente de longa data, mas também o deputado
do PSD Miguel Frasquilho lá vai, misturandose com gente anónima, artistas, cada vez mais
pessoas entre os 25 e os 40 anos.
O segredo, revela Jesuslee, é a autenticidade;
é não enganar as pessoas. “Não basta pôr uns
pozinhos de sabores exóticos e já está.”

O tempo em que chegava algum folclore para o
sucesso de qualquer restaurante étnico parece
estar a acabar, como se conclui pela decadência dos restaurantes indianos e chineses, quase
todos “fast food” asiática com decoração formatada. Há uns anos, estas cozinhas eram
uma experiência de ﬁm-de-semana, onde se
ia com a família; mas progressivamente a sua
banalização e a má qualidade generalizada da
oferta criaram má fama, arrastando-os para
uma classificação pobre e frequentemente
injusta: comida barata, rápida, condimentada,
gordurosa.

Em 2007 importámos
18 milhões de euros
de arroz basmati, mais
cinco milhões do que
em 2006

Hoje, há uma geração mais informada sobre
outras culinárias, que investiga na Internet,
que viaja, que sabe que o pó de caril não nasce
da terra, que compra e pratica em casa. E há
mais imigrantes, de várias proveniências (Brasil, países do Leste europeu, China, Paquistão,
Índia), que pretendem replicar aqui os seus
costumes.
Números facultados pelo Instituto Nacional de
Estatística mostram subidas muito signiﬁcativas na importação de alguns produtos “exóticos”, de 2006 para 2007. O valor em euros dos
cuscuz comprados por Portugal, por exemplo,
mais do que triplicou nesse período (passando
para 42 mil euros); o mesmo se passou com os
mirtilos, usados sobretudo no Norte da Europa;
as importações de açafrão em pó, por sua vez,
duplicaram, tendência verificada ainda em
várias especiarias ou em frutos como o tamarindo, usado na cozinha indiana mas também
na brasileira. O arroz asiático, de grão longo,
como o basmati, por sua vez, subiu exponencialmente, alcançando os 18 milhões de euros
em produto importado no ano passado, mais
cinco milhões do que em 2006.
A estatística pode ver-se todos os dias nas
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Recheio para os
puri do Tentações
de Goa e Maria
a preparar xacuti

prateleiras das grandes superfícies comerciais, que passaram a fazer campanhas especíﬁcas na área da cozinha do mundo. Fernando
Ereio, director de produtos de grande consumo
do grupo Auchan, adianta que neste momento
os produtos mais vendidos nas lojas Jumbo e
Pão de Açúcar são o leite de coco, as tortilhas,
os rebentos de soja, a massa chinesa, a sopa de
massa, o molho muamba, o pão de queijo, as
fajitas, o caril, água de coco e hóstias.
A emergência deste mercado revela um
aumento da imigração, mas também o surgimento de uma geração que experimenta em
casa as receitas que vê na Internet, que compra
livros de culinária, que antes de escolher um
restaurante escolhe o país, a região, do restaurante, o tipo de restaurante. As opções ainda
não são tantas quantas as que existem nas maiores capitais europeias, mas a lista é já variada e
transcontinental: mexicanos, cabo-verdianos,
italianos, japoneses, brasileiros, são-tomenses,
chineses, indianos, nepaleses, paquistaneses,

A pasta de
Wasabi é usada
no sushi

tailandeses, goeses, marroquinos, tibetanos
— toda esta gastronomia existe já em Lisboa e
é frequentada por muitos portugueses.
Inês Menezes, 36 anos, radialista na rádio Radar,
gastrónoma ecléctica, assume uma mudança de
paradigma. Para os seus pais, adeptos da cozinha
tradicional portuguesa, “as coisas mais radicais
que lhes passaram pelas mãos foi pizza e cocacola”. Pelas mãos dela, por outro lado, passam
quase todos os dias outras culinárias. O problema
é escolher. “Parece que diferentes dias nos pedem
diferentes sabores. Hoje, por exemplo, debatome com uma dúvida terrível: comida goesa ou
japonesa?”, diz, interrogando-se sobre a origem
do chamamento. “Como é que um só apetite nos
pede coisas tão diferentes? Pergunto-me se será
a cabeça ou o estômago a exigir.”
Da delicadeza da cozinha japonesa, sobretudo
do sushi e do sashimi do restaurante Aya, nas
Twin Towers (Lisboa), às pastas do italiano
Casanostra (“pode ser só em azeite e alho, com

Muitas pessoas
passaram a comprar
“wok” (frigideiras
fundas usadas na Ásia),
mas não as sabem usar

manjericão e tomate”), passando pela comida
goesa do Tentações de Goa, com o seu “picante
abençoado” (“chacutis, caril de caranguejo,
camarões recheados, bojés, puris... tanta água
na boca”), pelas “batatas fritas às rodelas mais
saborosas” de Portugal, feitas pela sua mãe, ou
por um simples pica-pau no Pinóquio, quase
tudo pode ser uma opção para Inês Menezes.
E não há hierarquias predeﬁnidas ou preconceitos nacionalistas.

É no entanto legítimo admitir-se que a polivalência de Inês Menezes não é a regra. Mesmo
entre os estrangeirados reconhecem-se diferenças, nomeadamente de classe, que apontam para um tipo especíﬁco de cozinha. Nos
últimos anos, a gastronomia japonesa, sobretudo, passou a ser um sinal de soﬁsticação,
substituindo ou acompanhando o “status”
adquirido pelos restaurantes italianos. O seu
sucesso, não só em Portugal mas em todo o
mundo ocidental, foi impulsionado por um
fenómeno de moda.
Muitas pessoas passaram a comprar “wok” (frigideiras fundas, usadas em praticamente toda
da Ásia) mas não os sabem usar; praticam em
cursos de cozinha japonesa, mas rapidamente
esmorecem perante a paciência e a destreza
necessárias para cortar um ﬁlete; enchem-se
de salmão cru, mas desconhecem a textura e
o sabor extraordinários do “maguro toro”, a
parte mais gorda da barriga do atum, difícil de
encontrar na maioria dos restaurantes.

Independentemente de ser “fashion”, em
todo o caso, a culinária do Japão vale pela sua
riqueza e coerência. A elaboração, a minúcia,
o respeito pelo sabor natural dos ingredientes
e dos alimentos não terá equivalente. O peixe
cru, seja em sushi (envolto em arroz avinagrado, levemente doce, enrolado por uma
alga seca), seja em sashimi (pequenas fatias de
peixe cru), custa a engolir para a maior parte
dos iniciados, que ou acusam a textura ou o
aparente sensabor; mas quase toda a gente que
experimenta e persiste acaba por ﬁcar viciada.
Há ainda os caldos, feitos sobretudo à base de
algas, soja, bonito seco, toda uma arte ancestral
para tornar as sopas saborosas, aromáticas e
translúcidas.
Vicent Lu, gerente do Exotic Asia Market, em
Sacavém, está numa posição privilegiada para
perceber esta evolução do gosto dos portugueses. E não tem dúvidas: “Tudo o que é japonês
vende”, sustenta, ao mesmo tempo que agarra
num Sushi Maker, instrumento que ajuda
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Vicent Lu, gerente
do Exotic Asia
Market

os cozinheiros mais amadores e preguiçosos
a fazer os rolinhos de sushi. “Não se consegue
errar com isto. Vendemos muito.”
A sua loja, com 1200 metros quadrados, é apresentada como o maior supermercado exótico
em Portugal especializado em produtos orientais. Inclui secções de ultracongelados, de
“dim sum” (espécie de raviolis chineses, feitos
de massa de arroz e farinha), de acessórios de
cozinha e de frescos. E abrange todas as gastronomias orientais.
O El Corte Inglés, os supermercados Solmar,
bem como vários restaurantes asiáticos, dos
mais requintados aos “fast food” (entre eles, o
Wok, no Centro Comercial Colombo-Lisboa),
abastecem-se aqui, mas 80 por cento dos seus
clientes são portugueses. Também alguns
restaurantes de cozinha criativa ou de fusão
recorrem a muitos ingredientes asiáticos. O La
Moneda, por exemplo, um dos mais “trendy”
de Lisboa, é cliente assíduo.
Ainda assim, o investimento no supermercado,
desde que abriu, há quatro anos, tem diminuído.
A administração, com investimentos noutros
países, terá sido demasiado optimista: a conquista dos portugueses pela gastronomia asiática teve avanços, mas também recuos. Vicent
Lu, taiwanês, 42 anos, refere-se sobretudo aos
prejuízos causados pelos restaurantes chineses.
“Eles modiﬁcaram os seus pratos para se adaptarem ao gosto dos portugueses. E os produtos
que utilizam são maus. Nós não vendemos para
eles”, diz, lamentando contudo que também as
“tascas portuguesas” não sejam criticadas e ﬁscalizadas, pelas mesmas razões.
Em sentido contrário, nota-se contudo uma
apetência crescente pela culinária tailandesa:

Embalagens
de massa chinesa

Alguns blogues
de amadores, como
o magníﬁco Elvira’s
Bistrot, promovem
esta gastronomia

há já alguns bons restaurantes no país e os portugueses compram muito os seus caris, verde
e vermelho, sobretudo em pastas, bem como
o “lemongrass” (erva príncipe ou erva limão,
em português) ou o arroz jasmim, muito perfumado. O mesmo fenómeno sucede com a cozinha vietnamita, que se tem expandido noutros
países ocidentais, embora neste caso não haja
sinal de restauração. Vicent Lu não hesita: “Se
tivesse de investir, neste momento, apostava
num restaurante vietnamita.”
Entretanto, são alguns blogues de amadores
da cozinha, como o magníﬁco Elvira’s Bistrot
(elvirabistrot.blogspot.com), que discutem e
promovem receitas desta e de outras gastronomias, antecipando-se ao empresariado e
mesmo aos meios de comunicação social. A
Internet é vital para o sucesso das cozinhas do
mundo. Outra vez Vicent Lu: “Os nossos clientes, sobretudo os mais jovens ou jovens adultos,
estão muito informados, sabem exactamente o
que querem. E isso, em grande parte, deve-se à
Internet e aos blogues”, explica o taiwanês, que
criou um desconto especíﬁco para os visitantes
do Elvira’s Bistrot.
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Os restaurantes
Tentações de
Goa e Pirâmide
(egípcio)

O jantar decorre num pequeno apartamento
no bairro lisboeta da Graça e junta pessoas
do cinema, uma assessora de imprensa, um
comerciante de produtos biológicos e material para cultivo, uma professora de “ﬁtness” e
uma guionista. É um jantar normal de amigos, a
meio da semana, sem preparação especial.
Para entrada, alheiras e requeijão de Mangualde, que a dona da casa comprou numa
pequena mercearia local, e chouriço do
Algarve, trazido por outro convidado directamente do Sul do país. A acompanhar, pão de
mistura de centeio com sementes de sésamo.
Segue-se carne assada com batatas fritas, prato
encomendado no café da frente, muito bem
servido e recebido. A terminar, “chai”.
Dinis Dias, 30 anos, explica o que é o “chai”. “É
um chá indiano, feito com várias especiarias.
Quando a água começa a ferver, junta-se leite
e deixa-se ao lume até se formar uma pequena
espuma”, diz, enquanto deposita num púcaro
noz-moscada ralada, gengibre fresco cortado
às rodelas, cardamomo e cravinho.
Os convidados deleitam-se com o resultado
da infusão, uma receita que Dinis Dias aprendeu nos seus périplos culinários por Lisboa. O

Pão indiano
à venda no Exotic
Asia Market

mundo deste empresário não é propriamente
o dos restaurantes ﬁnos japoneses e italianos,
mas mais aquilo a que se poderia chamar “basfond” étnico. Desde há uns anos que frequenta
alguns lugares, mais ou menos clandestinos,
onde se misturam imigrantes, estudantes sem
dinheiro, vegetarianos, artistas e “freaks”.
Alguns desses locais, como uma cantina chinesa, num apartamento do centro de Lisboa,
desapareceram. Outros transferiram-se.
Dinis Dias recorda em particular um cozinheiro
paquistanês, que andava a saltitar de restaurante em restaurante, arrastando consigo
um grupo de indefectíveis. Entre os sítios por
que passou está o agora remodelado Taste of
Paquistan, também junto ao Martim Moniz, na
Rua de São Pedro Mártir, onde se pode comer
caril de quiabos ou de beringelas e camarão
com quiabos e grão por cinco euros.
O actual proprietário, imigrado há sete anos do
Paquistão, ganhou experiência como empregado na cadeia de rodízio Chimarrão. E tem
visão estratégica, sabe o que não quer para
o seu estabelecimento: que ele se confunda
com os restaurantes indianos. Há uns anos isso
podia ser positivo, hoje não. “Alguns conter-

râneos julgavam que apresentando a comida
paquistanesa como sendo indiana tinham mais
sucesso. Mas isso é errado”, salienta.
Esta preocupação é evidente, mas ainda assim
a qualidade do Taste of Paquistan é fraca: as
especiarias orientais estão lá, como alguns aromas, mas o camarão não tem sabor e a comida,
incluindo fritos, é reaquecida num microondas.
Nada que desmereça a experiência étnica.
Nada que trave o aumento da clientela, um
misto de estudantes, vegetarianos, bancários,
dentistas, médicos e advogados.

Maria Proença,
antropóloga: a
nova abertura
gastronómica deve-se
à busca do excêntrico

Miguel Colares, 41 anos, programador informático e “habitué”, põe as coisas nestes termos:
“Procuro a diferença, sair da rotina”, justiﬁca,
sentado numa mesa mesmo por baixo do televisor do Taste of Paquistan, onde há longos
minutos passa um musical paquistanês só com
dois actores e alguma tensão erótica, o homem
com um enorme bigode lançando olhares lânguidos para a sua amada, que se bamboleia sem
parar em paisagens campestres.
Para Maria Proença, antropóloga e responsável
pela coordenação do livro “Cozinhas e Restaurantes do Mundo”, editado pelo Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural,
é precisamente esta busca do que é excêntrico
a principal explicação para uma “nova abertura” gastronómica. “Antigamente a diferença,
do ponto de vista ideológico, era um defeito,
enquanto hoje é uma mais-valia em tudo, é um
valor em si mesmo”, refere a especialista em
etnogastronomia.
Esta mudança, global, torna-se ainda mais signiﬁcativa se se tiver em conta a História de Portugal, o mundo que os portugueses correram,
os produtos em que mexeram e que trocaram.
Maria Proença estranha de alguma forma que

os colonos, os descobridores, os comerciantes,
tenham exportado tantos hábitos culinários e
tenham absorvido tão pouco. E tem a experiência pessoal disso. “Em 1960, eu vivia em
Luanda e nessa altura os portugueses desvalorizavam a comida angolana. Poucos sabiam
o que era uma muamba”, concretiza, à mesa
do restaurante Pirâmide (comida egípcia e do
Norte de África), na cave do decadente Centro
Comercial Cine 222, no Saldanha.
Em Lisboa, antes de 1970, os sabores doutros
continentes também eram raros. Produtos
de outros países, só na charcutaria Martins e
Costa, no Chiado, ou na charcutaria Brasil, que
ainda hoje existe perto do Largo do Rato. Maria
Proença era cliente das mangas, “caríssimas”
— valiosíssimas — da charcutaria Brasil. “Ainda
hoje me envergonho de contar isto: um dia fui
lá, comprei uma e fechei-me na casa de banho
a comê-la; recusei partilhá-la com quem quer
que fosse”, conta, rindo desse episódio.
Sucede que a cozinha étnica é muitas vezes
uma experiência artiﬁcial e fugaz. Maria Proença começa por relativizar o próprio conceito, sublinhando que as gastronomias se
foram inﬂuenciando e contaminando umas
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Restaurante
Pirâmide

às outras. “Das sardinhas assadas, prato
tipicamente português, só são nossas as sardinhas. As batatas e os pimentos vieram do
continente americano”, concretiza. Por outro
lado — contrapõe —, outros pratos que julgamos
estrangeiros, como a tempura, disseminada
recentemente pelos japoneses, fazem parte
da tradição culinária portuguesa.
Esta desconstrução serve para quase todas as
cozinhas. Como salienta Isabel Jorge de Carvalho, proprietária da Casa México, em Lisboa,
também não existiriam pizzas, tal como as
conhecemos, sem os tomates que vieram do
México; e a França ou a Bélgica não teriam os
seus chocolates sem a importação do cacau
também do México.
Voltando a Maria Proença. Segundo a autora,
para além desta diﬁculdade conceptual, veriﬁca-se ainda uma espécie de etnicismo falso
ou fortuito que não lhe agrada. “Muitas vezes a
experiência ﬁca-se pelo prato, pelo ‘merchandising’ ou pelo folclore, e isso é empobrecedor”,

Exotic
Asia Market

No Mandarim, a sopa
de ninho de andorinha
não é feita com ovos,
é mesmo de ninho de
andorinha: 75 euros

justiﬁca. Outras vezes, nem o prato se salva.
(Nessa altura, precisamente, chegava à mesa
aquilo que supostamente seria pão egípcio; o
pão não era mais do que uma panqueca envolvendo um pedaço de queijo ﬂamengo. De egípcio só as fotograﬁas de pirâmides nos “posters”
colados atabalhoadamente nas paredes e os
cachimbos de shisha para aluguer.)
Na mesa junto à janela, os jardins estendendo-

se até à marginal, o mar ao fundo, quatro
mulheres bem cuidadas, uns 40 anos, vão
conversando sobre a vida: os pais, o divórcio,
as ﬁnanças caseiras. O restaurante é chinês mas
não caiu em desgraça nem está fora de moda.
O Mandarim, do Casino Estoril, é recorrentemente identiﬁcado como sendo o único sítio
em Portugal onde se pode comer verdadeira
comida da China.
Os motivos ﬂorais, tipicamente chineses, estão
lá, mas em madeiras autênticas, trabalhadas,
numa decoração sóbria. À mesa, a diferença é
ainda mais notória. Há um pouco de toda a culinária de um país muito vasto, com uma vasta
cozinha. Dos sabores apimentados da região de
Shishuan, passando por Pequim e apostando
na zona de Cantão, tudo é feito com produtos
autênticos, quase todos importados da China,
ou com as massas caseiras de arroz e farinha
que compõem os “dim sum”.
Esta exigência tem um preço, que pode ser
muito elevado: a sopa de ninho de andorinha
— prato individual — custa 75 euros; a sopa de
barbatana de tubarão atinge o mesmo valor; e
há ainda vários pratos acima dos 100 euros e
uma ou outra sobremesa que andam lá perto.
Ou seja, tudo somado, a conta pode chegar
facilmente aos 500 euros por cabeça, o que
equivaleria ao preço de cerca de 50 refeições
num restaurante chinês médio em Portugal.
Este tipo de comparação vale apenas para
demonstrar que se está perante outra coisa.
No Mandarim, o ninho de andorinha é mesmo
ninho de andorinha e não ovo dissolvido e a barbatana de tubarão também é genuína. Acresce
que a inscrição destas extravagâncias na carta
não é apenas para causar espanto: há mesmo
quem as coma e quem as pague. Carlos Alberto,
chefe de sala do restaurante, garante existirem
razões medicinais para isso: “Na China julgase que o ninho de andorinhas faz bem à pele
das pessoas”, justiﬁca. Em todo o caso, como o
próprio sublinhou, é possível ali comer-se — e
bem — sem se ultrapassar os 35 euros.
Por tudo isto, o Mandarim representa a proﬁssionalização e a soﬁsticação da cozinha étnica:
comida autêntica, com produtos autênticos,
num ambiente que remete para um país ou
para uma região. Mas não é caso único.
A Casa da Morna, nomeadamente, do músico
Tito Paris, é hoje um espaço moderno, que
pouco tem que ver com as modestas casas onde
se comia cachupa em Lisboa. Para além de servir bons pratos cabo-verdianos, nota-se também a preocupação, citada por Maria Proença,
de propiciar a experiência étnica para além da
mesa. Por vezes, sem estar agendado, Tito Paris
senta-se ao piano e começa a tocar de improviso, chamando amigos que se encontram na
sala para cantar “mornas” e “coladeras”. São

também frequentes as apresentações de livros
ou discos de autores cabo-verdianos.
O mesmo conceito é usado no Banthai, restaurante tailandês em Alcântara, aberto há quatro
anos. A sala está decorada com fotograﬁas dos
reis da Tailândia e com uma pequena casa dos
espíritos, ícone budista, a principal religião do
país. Todos os ﬁns-de-semana há espectáculos
de dança tailandesa e pode-se jantar ao som do
“khim”, um instrumento de cordas tailandês,
tocado ao vivo.
Não se pense, contudo, que a comida é menosprezada. No Banthai come-se boa comida tailandesa, com malaguetas, com os seus aromas
a “lemograss”, a folhas de lima kaﬃr, a coentros — os temperos ligados com molho de peixe
e pasta de camarão. Ganjanawan G. Cirne,
proprietária, natural da Tailândia, garante
que nunca fez concessões ao paladar dos portugueses, o que implicou saber esperar. “No
início foi difícil. A maior parte dos clientes ou
eram estrangeiros ou eram portugueses que
haviam estado em Macau.”
Só pouco a pouco a clientela se foi diversiﬁcando, se foi informando, foi tendo estômago
para a extraordinária sopa Tom Yum Kung.
Mas há ainda preconceitos e hábitos difíceis de
ultrapassar. Um clássico: “Estão-nos sempre a
perguntar por que é que os legumes são tão
duros, estão tão pouco cozinhados”, exempliﬁca a proprietária, que também dá cursos de
recorte de vegetais. “Nós explicamos que só
assim se conservam os ingredientes, as vitaminas e o sabor.” Outra barreira é o picante.
Aqui, Ganjanawan G. Cirne admite: “O nível de
picante do Banthai é genericamente mais baixo
do que o usado na Tailândia.”
O mesmo problema é referido por Jesuslee.
Sendo que no Tentações de Goa quem não
gosta de picante não tem outra opção a não
ser passar fome ou escolher o prato de biryani.
“Se eu tiro a malagueta de um prato que leva
malagueta, o prato não é o mesmo nem é goês”,
atira Jesuslee, que se preocupa sobretudo em
replicar em Portugal o receituário que a sua
mãe ainda pratica em Goa.
Adaptar, modiﬁcar, criar — para além do que é o
legado da cozinha tradicional —, por enquanto,
é algo que estes chefes só praticam em jantares
com amigos ou em casa. Não é isso que lhes
interessa fazer proﬁssionalmente, nem é isso
que interessa a quem procura restaurantes
como os deles. Haverá porventura uma altura
em que alguns evoluirão para outro estádio,
como tem sucedido noutras capitais mais
cosmopolitas e cosmopolitas há mais tempo.
Mas o tempo da cozinha étnica pós-moderna
parece ainda estar longe. Por enquanto é preciso aprender a degustar os clássicos. Uma
malagueta de cada vez. a
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Os cartéis
dominam
a fronteira
A fronteira entre o México e os EUA
transformou-se numa zona de guerra
e corrupção devido ao narcotráfico. Com
a ajuda da polícia, os traficantes estão
a ganhar. Texto de Manuel Roig-Franzia
Fotografia de Sarah L. Voisin, no México
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Uma rusga num bairro degradado de Tijuana

P

ouco antes do amanhecer, os assassinos andavam a
rondar por Loma
Bonita. Em silêncio,
diz a polícia, navegaram por um labirinto de barracas
de madeira à beira
de uma estrada
de terra neste bairro degradado de Tijuana, no
México. Estavam à procura de Margarito Saldana,
o comandante de polícia do distrito, um homem
de 43 anos e de bom trato. Encontraram uma casa
cheia de gente a dormir.
Os vizinhos acordaram em sobressalto pelo som
das AK-47 a disparar dentro da casa minúscula
de Saldana. Rafael Garcia, um operário desempregado que mora na vizinhança, lembra-se de
pensar “que era fogo-de-artifício” e depois meterse debaixo da cama, aterrorizado.
Ao matarem não apenas Saldana, mas também a
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sua mulher, Sandra, e a sua ﬁlha de 12 anos, Valeria, os assassinos de Loma Bonita violaram uma
regra que raras vezes é quebrada no submundo
dos cartéis de droga do México: as famílias devem
ser poupadas. O massacre foi o culminar de cinco
horas em que caçaram de forma metódica dois
outros agentes da polícia e mataram, por engano,
uma criança de três anos e a sua mãe.
A brutalidade do que aconteceu aqui nas últimas
horas de 14 de Janeiro e nas primeiras de 15 é o
sinal macabro de uma crise que lançou uma sombra sobre o vizinho do Sul dos Estados Unidos da
América. O que tem acontecido em três cidades
fronteiriças nos últimos três meses ilustra a capacidade ﬁnanceira e militar dos cartéis mexicanos
e o seu ascendente numa sociedade dominada
pelo medo.
Mais de 20 mil soldados mexicanos e polícias
federais estão envolvidos numa guerra com os
exércitos privados de barões rivais do narcotráﬁco, um conﬂito especialmente feroz ao longo
dos mais de 3200 quilómetros de fronteira entre

O narcotráﬁco no
México movimenta
cerca de 23 mil milhões
de dólares por ano

os EUA e o México. A proximidade da violência
atraiu a Administração Bush, que propôs uma
verba anual de 500 milhões de dólares para ajudar o combate do Presidente mexicano Felipe
Calderon a um tráﬁco que se estima movimentar
cerca de 23 mil milhões de dólares por ano.
Mais de 4800 mexicanos foram assassinados em
2006 e 2007, fazendo com que a taxa de assassínios seja o dobro da que se registou em 2005. As
forças da lei e os jornalistas, políticos e camponeses foram abatidos numa onda de violência,
que incluiu execuções em massa, tal como a que

O funeral de uma rapariga de 13 anos, encontrada morta num rancho

aconteceu há um mês numa quinta em Tijuana,
em que foram encontrados os corpos de cinco
pessoas mortas a tiro.
Tal como o cada vez maior número de mexicanos
aterrorizados que atravessam a fronteira todos os
anos, também a violência está a chegar aos EUA,
onde um guarda fronteiriço foi morto enquanto
perseguia suspeitos de tráﬁco.
Com poder de fogo, intimidação e dinheiro, os
cartéis têm conseguido controlar zonas-chave da
fronteira, através da qual conseguem fazer passar, segundo o departamento de Estado norteamericano, cerca de 90 por cento da cocaína que
entra nos EUA. Ao mesmo tempo, os soldados
mexicanos andam na rua em carros blindados,
os céus são patrulhados por helicópteros e barcos
vigiam as zonas costeiras.
“A situação está a deteriorar-se rapidamente”, diz
Victor Clark, um activista de direitos humanos
e especialista em drogas. “Os traﬁcantes estão
empenhados numa guerra de terror. A segurança
do país está em jogo.”

A mais de 3000 quilómetros a sudeste de Tijuana, a cidade de Reynosa estende-se ao longo do
Rio Grande, no Sul do Texas. Estamos em território do cartel de Gulf e a região é dominada
pelo exército privado do cartel, “Los Zetas”. O
seu arsenal equipara-se ao de uma brigada militar, excedendo o de uma unidade do exército
mexicano.
Dirigido por Heriberto Lazcano, “Los Zetas” é
um esquadrão de mercenários fortemente disciplinado, composto por antigas tropas de elite
mexicanas, incluindo oﬁciais treinados nas forças armadas dos EUA antes de desertarem. O
grupo tornou-se numa obsessão da Administração Calderon, que enviou mais de mil tropas para
Reynosa e para as cidades vizinhas.
Os soldados enchem as pontes dos estreitos
canais que atravessam Reynosa, parando condutores ao acaso e vigiando a cidade com os dedos
nos gatilhos de armas pesadas. A atmosfera tensa
já produziu alguns erros.
No dia 16 de Fevereiro, os soldados alvejaram de

morte Sergio Meza Varela, um homem de 28 anos
sem ligações aparentes ao narcotráﬁco, quando
o carro em que ele seguia não parou num posto
de controlo. “Temos medo se sair de casa”, diz
Alejandra Salinas, prima de Meza, à porta da loja
de pneus da família. “Simplesmente, estamos no
caminho deles.”
Em Tijuana, Ciudad Juarez e Nuevo Laredo, o cartel Sinaloa, que está em franca expansão, está em
conﬂito com cartéis rivais por causa de rotas de
tráﬁco. Mas em Reynosa, garante a polícia, apenas os soldados mexicanos ameaçam o controlo
do cartel de Gulf.
Na preparação para a batalha, “Los Zetas” armazenaram em esconderijos armas antitanque,
espingardas de assalto, granadas e outras armas
pesadas, incluindo algumas que as autoridades
mexicanas acreditam ter, em tempos, pertencido ao exército norte-americano. “Como é que
podemos lutar contra eles?”, lamenta Juan Jose
Muniz Salinas, o chefe da polícia de Reynosa. “É
impossível.”
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Uma esquadra de polícia em Tijuana

A 7 de Fevereiro, os soldados invadiram “El
Mezquito”, um rancho perto de Miguel Aleman, a
oeste de Reynosa, e encontraram um dos maiores
arsenais ilegais de que há memória em tempos
recentes: 89 espingardas de assaltos, 83.355 balas
e explosivos de plástico capazes de deitar abaixo
edifícios. Dois dias depois, na vizinha Nuevo
Laredo, os soldados encontraram um esconderijo de armas que incluía oito uniformes militares
para serem usados como disfarces.
O cada vez maior número de elementos que provam que os cartéis se inﬁltraram na polícia de
fronteira obrigou à tomada de medidas drásticas.
Em Reynosa, os soldados desarmaram a polícia
em Janeiro passado, deixando-os sem armas
durante 19 dias, enquanto eram feitos testes balísticos. Os agentes, que ganham 625 dólares por
mês, foram ainda obrigados a fazer análises à voz,
para serem comparadas às ameaças feitas através
de rádios policiais. “Não valeu a pena”, conclui
Muniz Salinas, o chefe da polícia. “Vêm atrás de
nós, mas são outras autoridades que estão real-
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mente envolvidas. Olhem para a polícia estatal,
a polícia federal e os militares.”
Era dia de ano novo em Tijuana, a irregular cidade
ao pé do ponto mais movimentado da fronteira.
Os funcionários municipais preparavam os
festejos, mas Jesus Alberto Rodriguez Meraz e
Saul Ovalle Guerrero, ambos polícias veteranos,
tinham outros planos. Iam ﬁcar ricos.
Os agentes roubaram uma tonelada de marijuana do cartel de Arellano Felix. Mas, antes de
conseguirem vender o saque, foram raptados.
Quatro dias depois, encontraram os seus corpos, revelou Jesus Alberto Capella, o novo chefe
de polícia de Tijuana. Estas mortes passaram
quase despercebidas entre uma avalanche de,
pelo menos, 30 assassínios de polícias nos três
meses anteriores e dúzias mais no ano anterior.
O caso é bem representativo do poder de persuasão do dinheiro da droga sobre as forças
policiais. Metade dos polícias que são assassinados no México está directamente envolvida
com cartéis de droga, segundo estimativas da

Alguns agentes
trabalham para os
cartéis como guarda-costas e assassinos

polícia, de promotores públicos e outros especialistas.
Capella, conhecido como o “Rambo” de Tijuana porque conseguiu escapar a uma tentativa de assassinato pouco antes de assumir
o cargo, estima que 15 por cento dos 2300
agentes da cidade trabalham para os cartéis,
ganhando uma avença mensal como guardacostas, raptores ou assassinos. Só em Baja os
oﬁciais de justiça mexicanos acreditam que
30 por cento da polícia local e federal está no
bolso dos cartéis.

Os cartéis fizeram florescer o mercado local oferecendo amostras grátis de drogas

“O inimigo está na nossa casa”, diz Capella.
Os assassínios em Loma Bonita estão relacionados com um caso de corrupção policial, explica
Capella e outros polícias. Uns dias antes, a polícia de Tijuana matara um agente que trabalhava
como guarda-costas de um “gang” de droga que
tentou roubar um veículo blindado.
Assassinos a soldo do cartel, usando rádios
da polícia, gritaram por vingança. E, no prazo
de uma semana, Saldana, a sua família e duas
outras pessoas foram mortas. Alguns dos assassínios foram cometidos com mensagens especíﬁcas ameaçando as autoridades mexicanas.
Durante uma semana em meados de Fevereiro,
foram encontrados seis corpos com mensagens
agarradas a eles que incluíam números de telefone e moradas dos oﬁciais do exército mexicano que recebiam denúncias sobre o crime
organizado. De acordo com os analistas, essas
“narcomensagens”, algumas delas gravadas nos
corpos, destinam-se a evitar que os residentes
forneçam pistas.

O declínio do domínio do cartel de Arellano em
Tijuana teve o efeito inesperado de adensar a
corrupção policial. Depois de um irmão ter sido
assassinado e de dois outros terem sido presos,
eclodiu uma guerra porque o novo líder do cartel — incluindo uma irmã, Enedina — recusou
partilhar o território com o cartel Sinaloa, disse
uma fonte policial que falou na condição de o
seu nome não ser revelado. Outrora leais ao cartel de Arellano Felix, alguns polícias mudaram
de campo.
“A polícia tornou-se num braço armado dos cartéis em guerra”, diz um polícia. Na mesma altura,
o apertar da vigilância das fronteiras na sequência dos ataques terroristas de 11 de Setembro de
2001 tornaram o contrabando de droga para os
EUA mais difícil. Por isso os cartéis ﬁzeram ﬂorescer um mercado local dando amostras grátis de
drogas, segundo Clark, o especialista em drogas
e activista dos direitos humanos de Tijuana.
Estima-se que o número de pessoas viciadas em
droga em Tijuana tenha duplicado de cem mil

em 2004 para 200 mil em 2007, disse Clark. O
número de pequenos comerciantes e de pequenas lojas onde se vendem drogas aumentou vertiginosamente — para 20 mil. Cada uma destas
lojas paga para ter a protecção da polícia, pelo
que a sua proliferação signiﬁca, para a polícia,
maior rendimento.
Em resposta, as autoridade de Baja e de outros
locais de fronteira começaram a fazer testes com
o polígrafo aos seus polícias. As perguntas vão
desde questões inócuas até perguntas directas
como: “Alguma vez trabalhou com um traﬁcante
de droga?”
Rommel Moreno Manjarrez, o responsável
máximo pelo departamento de justiça da Baja
California, disse numa entrevista que, por cada
mil polícias testados, 700 não passam. “É impossível o ‘narco’ vencer sem a ajuda da polícia”, diz
Manjarrez. “O êxito que o ‘narco’ tem vindo a ter
deve-se à polícia.” a
Exclusivo PÚBLICO/“Washington Post”
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Esmeralda Mateus

A heroína do b
Solidária como poucos, a presidente da Associação de
Moradores do Bairro de Aldoar, no Porto, será homenageada
a 24 de Abril. Para ela, a luta continua. Todos os dias.
Texto de Ana Cristina Pereira Fotografia de Adriano Miranda

o bairro

D

e início, Cláudia
fechava-se com
os miúdos, a
algazarra infantil ecoava no
apartamento
q u a s e v a z i o,
a vizinhança
enfurecia-se.
Uma vez, o autoclismo avariou e alguns vizinhos amontoaram-se
à porta, prontos para a insultar, para lhe bater.
Esmeralda Mateus, a presidente da Associação
de Moradores, precipitou-se para o prédio,
fechou a água, acabou o barulho.
No Bairro de Aldoar, como noutros bairros do
Porto, de Portugal, a esfera privada invade a
esfera pública — os vasos de ﬂores sobem as
escadas dos prédios, os estendais cobrem as
zonas verdes, os jogos de cartas animam as
traseiras, recatadas, protegidas por muros.
Cláudia contrariava esta atitude rural. Fechavase e ao fechar-se excluía os vizinhos que devia
conquistar.
Esmeralda mal dera por ela — está sempre ocupada, a socorrer este e aquele, a tratar disto e
daquilo. De repente, num sábado a desaparecer, ecoou o alerta. A rapariga de cabelos curtos, louros, estava em grande apuro. Passara
cheques sem cobertura a dois supermercados
a rondar os 300 euros. Achara que a assistente
social trataria daquilo. Não tratou.
Não correu a saldar a dívida. Não tinha dinheiro:
“Como mudei de casa, pensei que não me apanhavam; depois, saiu aquela lei dos cheques até
150 euros, pensei que estava safa.” Encontraram-na, notiﬁcaram-na. E ela não compareceu
em tribunal, não expôs a sua carência económica: “Fiquei com medo.” Foi julgada à revelia,
condenada a 128 dias de prisão substituíveis
por multa de 600 euros.
O polícia encarregado de a deter parecia incapaz de cumprir a tarefa. Cada vez que ia lá a

casa, os miúdos (com doze, nove, dois anos)
agarravam-se a ele, chorosos. Ele sabia que
ela saía todos os dias à mesma hora para os
levar à escola, mas faltava-lhe coragem para
a interceptar.
Não podia adiar o momento para sempre.
Aconselharam Cláudia a recorrer a Esmeralda,
e Esmeralda fez o que sempre faz perante uma
aﬂição alheia: mexeu-se — “Liguei para o advogado, já estava muito adiantado, nem dava para
trabalho comunitário.” Pegou num saco, iniciou a colecta.
Em poucas horas, naquele ﬁm de um sábado
invernoso, juntaram mais de 200 euros. Esmeralda e as amigas não podiam cruzar os braços
— “A mulher não podia ir presa, aquelas crianças
não podiam ﬁcar desamparadas.” Que fazer?
Domingo, missa das 10h00. O padre ouviu
a história, olhou para os miúdos, declarou:
“Tenham calma, que tudo se vai arranjar.”
Esmeralda despejou o saco de dinheiro. O
sacerdote recolheu as moedas e deu-lhe todo o
dinheiro em falta. Ao longo do dia, ainda houve
mais contribuições, inclusive 15 euros do juiz
reformado que vive atrás do bairro. Esmeralda
aceitou-as, não fosse a multa ser superior.
Segunda-feira de manhã, Esmeralda e Cláudia
entregaram os 600 euros. Vieram a pé, desde
o Pinheiro Manso, até Aldoar. Com os 30 euros
de troco, compraram legumes, massa, arroz,
carne, leite, manteiga, bolachas. Carregada
com as compras alheias, Esmeralda até parecia
inchada de contente: “Faça de conta que me
saiu a lotaria, de ver aquela mulher feliz com
aquelas crianças.”

Há pessoas que me vêm
pedir dois euros, até
receberem a reforma

A pobreza envergonhada cruza-se com a
pobreza acomodada e bate ali, na sede da
Associação de Moradores do Bairro de Aldoar.
“Há pessoas que me vêm pedir dois euros, até
receberem a reforma”, revela Esmeralda, a
caminho da horta. Sobra desemprego. Quando
há atrasos no Rendimento Social de Inserção
(RSI), a mulher da mercearia nota logo.
No pequeno terreno camarário, moradores
com direito a um talhão plantaram ervilhas,
couves, cebolinho, tomate, batatas, pepinos...
No meio da fartura, Benilde Pinto recorda os
idosos “que vão à mercearia comprar uma
batata e uma cenoura para fazer uma panela
de sopa”. “Eu sei o que é ser pobre”, atalha
Esmeralda. “A minha mãe teve 22 ﬁlhos [sobreviveram 14], passei tanta fome. E também sou
reformada, também recebo reforma de sobrevivência.”
Cresceu num bairro de lata conhecido por
“Xangai”, situado junto à antiga seca do bacalhau, onde agora é o muito procurado Parque
da Cidade. Abandonou a escola aos nove anos,
só fez a 4.ª classe — “Tanto que eu queria aprender! A minha mãe meteu-me na barraca, a bordar, até ir para a fábrica, aos 12.” Na fábrica de
conserva ganhava “nove tostões por hora. Tirei
o 9.º ano nas Novas Oportunidades. Tirei em
seis meses. Experiência de vida, percebe?”
Chorou ao escrever a sua história. Era como se
só ao escrevê-la tomasse consciência dela. Era
como se só ao escrevê-la tomasse consciência
de momentos como este: por altura do defeso,
fora buscar dinheiro ao grémio e comprara dois
quilos de pescoços de frango, dois quilos de
patas de frango, dois quilos de massa cortada
— “A minha mãe não tinha pratos para todos.
Meteu numa travessa ao meio. Enquanto comi,
não dei fé. Quando parei, ouvi uma música.
Olhei e vi os meus irmãos a roer os ossos. A tirar
a barriga da miséria.”
Na sua biograﬁa, 1968 é sinónimo de mudança.
Há 40 anos, completou 16, casou-se, teve o

Esmeralda Mateus
cresceu num bairro
de lata conhecido
por “Xangai”
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Cláudia com os
filhos. Esmeralda
fez uma colecta
para a ajudar
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Os agiotas do bairro
cobram 20 por cento
de juros por mês

primeiro ﬁlho, transferiu-se para o bairro
acabadinho de construir. O pai dela “era revolucionário” e ela depressa aprendeu a sê-lo.
Correu a celebrar o 25 de Abril de 1974, tornouse delegada sindical. “Levei tanta porrada por
me meter nestas coisas. Dormi cá fora muitas
vezes.”
Enviuvou há dez anos. Ainda agora se nota
o alívio. O marido não compreendia a sua
entrega.
Dirige a associação de moradores há 20 anos
(lembra-se da ópera “Wozzeck”, de Alban Berg,
no Porto 2001 — Capital Europeia da Cultura?
Os moradores participaram na representação,
e ela com eles). Os sucessivos vereadores da
habitação social respeitam-na. “Ela é de uma
dedicação à intervenção pública como tenho
visto poucas pessoas”, comenta a ex-vereadora Maria José Azevedo. “É muito esforçada,
faz tudo o que for preciso e não é paga para
isso.”
A Câmara do Porto vai homenageá-la às 18h
do dia 24 de Abril. Não por ser membro da
organização feminista União de Mulheres
Alternativa e Resposta, militante do Bloco de
Esquerda eleita para a assembleia de freguesia
de Aldoar. Pelo seu trabalho na associação de
moradores. “Luto pela habitação condigna e
luto pelas crianças.”
Não é um modo de falar. Ela desdobra-se em
cuidados. Ainda há pouco, a autarquia despejou cinco homens. E Esmeralda desfez-se (desfaz-se) em contactos, a tentar orientá-los. Indignada com quem “bota as pessoas na rua”, sem
atender ao seu estado, sem as encaminhar.
Dois irmãos não pagavam a renda há 15 anos.
“Não têm RSI, nada. São toxicodependentes,
vivem de pedir.” Mendigam nos supermercados, andam nas feiras à cata do biscate. A mãe
morreu e eles nunca mais pensaram em nada
que não calar a ressaca.
Os outros dois irmãos já há dois anos tinham
recebido uma ordem de despejo. Nessa altura,
Esmeralda soube a tempo. Juntou as amigas,
angariaram 170 euros para pagar a renda em
dívida. Pediu clemência à câmara, tratou de
lhes requerer RSI. Só que eles receberam uma
carta para se apresentarem na Segurança

Social e não se apresentaram. Ficarem sem a
prestação.
“Hoje vou com um à Segurança Social. Eles
têm de lhes dar alguma coisa, se não o que
faço? Tenho de ir ao padre e ao juiz! Vou andar
a pedir, a minha vida é isto!”, desabafava, há
dias, num tom que era quase um grito. Aparecem-lhe na sede à noite e ela dá-lhes um pão,
um café, dois cigarros. Que mais pode fazer?
O padre é Lino Maia, ali colocado em 1985. E o
juiz reformado é João Lopes Neves, uma espécie de ﬁgura lendária na freguesia de Aldoar.
Frente a um idoso que precisa de um medicamento, uma família que, de repente, ﬁca
sem trabalho ou sem RSI, toca a campainha
do juiz.
A campainha toca muitas vezes na quinta
murada do antigo magistrado. Há os aﬂitos de
ocasião e os aﬂitos certos. Ele tem uma lista de
40 famílias, que há anos ajuda na Páscoa e no
Natal, pagou o restauro da igreja velha, deu o
terreno para o lar de idosos a erguer ao lado do
novo centro de saúde. Não gosta de falar nisso.
Refugia-se no dito de que “o que uma mão faz
a outra não deve saber”.
Custa poupar quando se ganha pouco, muito
pouco. “A vida está tão difícil, tão difícil, que
a boca leva o dinheiro quase todo”, suspira
Esmeralda. Às vezes, basta uma consulta
médica para desmoronar um orçamento familiar. Haverá maneira de almofadar pequenos
sobressaltos?
Há três anos, desaﬁou as amigas a adoptar uma
prática dos seus tempos de operária fabril. Criaram um mealheiro. Cada mulher dá cinco euros
por semana. Se uma tiver um imprevisto, uma
necessidade, pode pedir dinheiro à caixa. Se
pede 50 euros, tem de depositar 55. Criou-se ali
um desincentivo, não fosse o mulherio levantar
a poupança por dá cá aquela palha.
A corpulenta Lucília Duarte, desempregada
nos seus 34 anos, é a tesoureira do mealheiro
das mulheres. É ela que guarda a caixa vermelha. “O objectivo é chegar ao Natal e ter
aquele dinheiro”, enfatiza, à porta de casa,
altar à espreita. “Sabe bem a gente no dia 15 de
Dezembro ir buscar 74 contos para o bacalhau,
para as prendas dos netos, como o ano pas-
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sado”, sorri Esmeralda. Ainda agora, uma
das mulheres precisou de 300 euros para pagar
o seguro do carro e foi buscá-lo à caixinha vermelha. Não fosse o mealheiro, até podia cair
na mão de um agiota. No bairro de Aldoar,
como noutros bairros do Porto, de Portugal,
fervilham agiotas. As mulheres não falam nisso,
têm medo.
Os agiotas do bairro cobram 20 por cento de
juros por mês. Se um idoso pede 100 euros para
ir ao médico no dia 10, desembolsa 120 euros
no dia 17. Não conseguindo cumprir tal prazo,
a dívida cresce a um bom ritmo. Ao ﬁm de seis
meses, já deve 220 euros.
“A Esmeralda é líder, ela lidera mesmo, não ﬁca
à espera”, diz o padre Mário Lino. Os outros é
que, às vezes, ﬁcam mesmo à espera. “Ali, no
Bloco 16, está um senhor no meio do esterco.
Daqui a pouco, passam por aqui pessoas da
Igreja a perguntar se já fui lá”, comenta ela.
Não é só a Igreja. É a vizinhança, são os assistentes sociais — da junta, da câmara, da Segurança
Social —, que Esmeralda nunca encontra “no
terreno”. Às vezes, ela nem sabe para onde se
há-de virar. A amiga Rosa Vieira bem vê que
ela “trabalha muito, anda revoltada”. É empregada doméstica de “uma senhora há 17 anos”,
mas é o activismo que a traz cansada.
Vamos com ela, com Esmeralda, a casa de “Laulau”, um velho acamado, que dantes vivia com
dois ﬁlhos deﬁcientes numa barraca e agora
ocupa um T2. Vamos com ela ver se há correio,
contas para pagar. O cheiro é nauseabundo à
porta. Adensa-se no interior. O mais intenso é o
do quarto do velho, que escarra na parede.
Foi um fadário ensiná-los a puxar o autoclismo,
a usar o gás. O ﬁlho, “Manca Mula”, ainda amanha qualquer coisa na cozinha (há vestígios da
sua proeza mais recente — faz um café, alguém
atirou a borra para a parede, os restos para o
chão). A ﬁlha, Fátima, nada sabe fazer. “Ela
anda aí toda torta, com o rabo ao léu. Deita
tudo no chão, mija em qualquer lado.”
A Segurança Social manda 200 euros em nome
de Esmeralda “para aquilo estar limpo”. Sem
ela, não há quem entre ali. Ela vai lá três vezes
por semana, limpa o pior (a casa de banho,
o quarto do velho). A mulher-a-dias vai com
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ela, cobra 30 euros por semana, limpa o resto.
A mulher-a-dias está sempre a mudar. “Têm
tanto nojo. O que lhes mete mais nojo são os
escarros na parede.”
“Há três meses que a Segurança Social não dá
um tostão” para a limpeza do apartamento de
“Laulau”. É como se o tivesse esquecido. Esmeralda é que tem suportado os custos da mulhera-dias, dos detergentes, de alguns medicamentos “para o velho não chorar de noite”. “Recebo
70 euros por semana da minha patroa e dou
30 euros à mulher que me vai ajudar a limpar
a casa do ‘Laulau’. Esse dinheiro é meu, está a
fazer falta para comprar a minha medicação”,
desabafa a diabética Esmeralda. E por que é
que a mulher que a ajuda é paga e ela não?
Há momentos pesados — como este, com tantos
desalojados a deambular pelo bairro, a dormir
nas entradas, ou a ocupar prédios devolutos
(ainda agora apareceu António, que vivia numa
barraca erguida no terreno onde está a nascer
um hospital privado). E ela tenta animar-se com
pequenas coisas. Como a algazarra dos miúdos
que se divertem a jogar à bola no largo.
Orgulha-se de organizar uma equipa para o torneio de futebol Acácio Gomes. Como oferece
um pão com manteiga e um sumo a quem vem
ao treino, “a canalha não falta”, alegra-se ela,
já sentada numa cadeira de plástico do exíguo
bar da associação. “No ﬁm de tudo, é frango
com chouriço. Há três ou quatro anos, a canalha não pedia. Agora já pede [o lanche], já tem
direito.”
Nunca está só. Está com a sua luta — as suas
lutas. Há tanto por fazer. Não há, no bairro
bege, com 396 fogos, um parque infantil. “Há
gente a trabalhar sem fazer descontos.” Não
há desdobramentos. “Chega a haver 15 pessoas
numa casa: 15 pessoas e uma casa de banho.”
Ao ﬁm de tantos anos de pílula, ainda há mulheres que não conseguem ir a uma consulta de
planeamento familiar. Tantas vezes Esmeralda
vai “pedir as pastilhas à médica”.
Nunca está só. Está com a sua luta — as suas
lutas. E, à noite, apesar de tanto trabalho, apesar de tanto esforço, tantas vezes se deita com
a sensação de que a miséria não pára de crescer
à sua volta. a

Chega a haver 15 pessoas
numa casa: 15 pessoas
e uma casa de banho

Não há, no
bairro bege, com
396 fogos, um
parque infantil
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Este é o pior
Presidente
de sempre?
Fará sentido descrever George W. Bush
como o pior Presidente de sempre dos EUA?
Uma sondagem a historiadores americanos
aponta nesse sentido — mas o julgamento
da História levará muito tempo. E, no
mínimo, é preciso saber quem foram os
outros presidentes. Texto de Pedro Ribeiro

N

o início do mês, a
HNN (History News
Network, instituição ligada à Universidade George
Mason, da Virgínia, próximo de
Washington) publicou um artigo do
historiador Robert
McElvaine. O artigo sumariava uma “sondagem
informal” a 109 “historiadores proﬁssionais”.
Nessa sondagem, 98,2 por cento (ou seja, todos
menos dois) dos historiadores avaliaram a
presidência de George W. Bush como “um fracasso”. Além disso, 61 por cento dos inquiridos
descreveram Bush como o pior Presidente na
História dos Estados Unidos da América.
Bush só abandonará a Casa Branca a 20 de
Janeiro de 2009. Será justo avaliar historicamente uma presidência que ainda não acabou?
Serão sequer os historiadores as melhores
pessoas para avaliar o êxito ou o fracasso de
uma presidência? Será possível ter já em 2008
um julgamento distanciado da presidência de
George W. Bush?
“Todos essas questões são relevantes, mas não
são suﬁcientes para impor o silêncio aos historiadores”, disse à Pública Robert McElvaine.
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“Nenhum julgamento [histórico] é totalmente
distanciado.”
Mas como é que se pode chegar a um consenso
sobre o que é um Presidente “bom” ou “mau”?
Por exemplo, Andrew Jackson (Presidente
entre 1827 e 1835) é geralmente considerado
um “bom” Presidente (a sua imagem aparece
nas notas de 20 dólares) — mas foi responsável
pela opressão e chacina de centenas de milhares de índios americanos. Mesmo hoje, o seu
julgamento histórico dependeria da perspectiva de quem avalia. Isso seria ainda mais óbvio
no caso de presidentes da era contemporânea,
capazes de polarizar opiniões em esquerda/
direita, como Ronald Reagan, Bill Clinton — ou
George W. Bush.
“Não há dúvida de que a subjectividade faz
parte das nossas avaliações”, responde McElvaine. “Contudo, os erros da Administração
Bush que foram listados pelos historiadores
nesta sondagem são do género que preocupam
tanto a esquerda como a direita: guerra preventiva, minar a Constituição, enormes aumentos
da despesa pública e dos déﬁces, etc.”
No seu artigo na HNN, Robert McElvaine confronta outras duas críticas à sua sondagem.
Primeiro, admite que a sondagem não é “uma
amostra cientíﬁca de historiadores”, embora
note que entre os inquiridos há historiadores

de múltiplas correntes políticas, e que a amostra inclui “vários vencedores dos prémios Pulitzer e Bancroft”. Segundo, que “ainda é muito
cedo”: “Não sabemos quais os resultados das
acções de Bush no futuro.”
O próprio George W. Bush subscreve este ponto
de vista. “A história: não saberemos”, disse
Bush ao jornalista Bob Woodward em 2003.
“Já estaremos todos mortos.”
Bush repetiu essa ideia numa entrevista de
2004 a Trude Feldman: “A verdadeira história
da minha Administração só será escrita daqui
a 50 anos. Nem eu nem você cá estaremos para
a ver.”
Desde a fundação do país, houve 43 presidentes dos Estados Unidos. Alguns são considerados quase universalmente “grandes presidentes”. É o caso dos quatro estadistas cujos
rostos estão esculpidos no monumento de
Mount Rushmore, no Dacota do Sul: George
Washington, Thomas Jeﬀerson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt.
A mais recente destas presidências, a de Roosevelt, acabou há quase 100 anos. Em 2008,
parece prematuro atribuir a Bush um lugar no
Mount Rushmore, no caixote de lixo da História
ou, como conclui uma outra sondagem a historiadores elaborada em 2005 pelo “Wall Street
Journal” e pela Federalist Society, exactamente

William Harrison

Millard Filmore

Parece prematuro
atribuir a Bush um
lugar no Mount
Rushmore, no caixote
do lixo da História ou
no meio-termo

(...) mas não vejo alternativa senão classiﬁcá-lo
como o pior”.
Em Dezembro do mesmo ano, a revista “Rolling
Stone” fez capa com a manchete “O Pior Presidente de Sempre”. O artigo a que a manchete
se referia era escrito por outro historiador,
Sean Wilentz. Embora também argumentasse
a favor de colocar Bush no fundo da hierarquia
presidencial, Wilentz notava que “os historiadores tendem, em geral, a estar bastante à
esquerda da média da população”. Ou seja,
concluía Wilentz, sondagens como a da HNN
podem dizer tanto sobre os historiadores que
nela participam como sobre os presidentes que
avaliam.
Os historiadores estão contudo numa posição privilegiada quando se trata de fazer
“rankings” de presidentes: pelo menos, eles
conhecem bem a vida e obra dos 42 antecessores de George W. Bush.
“Essa é uma das razões pelas quais os historiadores são as pessoas ideais para fazer este tipo
de julgamentos”, diz McElvaine. “Estamos mais
bem preparados para tomar em consideração
as enormes diferenças entre as circunstâncias
de eras muito distintas.”
Quando se coloca a pergunta “será Bush o
melhor/pior Presidente de sempre?”, não é
necessário repetir a argumentação a favor ou

Franklin Pierce

James Buchanan

no meio-termo (nesse estudo, Bush ﬁcava em
21.º lugar entre 41 presidentes analisados — dois
foram excluídos por os seus mandatos terem
sido muito curtos).
Mas isso não impede muitos americanos de
aplicar o epíteto “pior Presidente de sempre”
a George W. Bush — normalmente num tom
semelhante ao Comic Book Guy d’ Os Simpsons
(“Worst. President. EVER”).
Jimmy Carter (Presidente número 39), normalmente contido nas suas palavras, já aplicou a
expressão a Bush. Numa sondagem da CNN realizada em Novembro do ano passado, 23 por
cento dos americanos diziam o mesmo. Num
artigo de 2006 no “Washington Post”, o historiador Eric Foner escrevia que “é impossível
ter certezas sobre o lugar de Bush na História

contra Bush. Em mais de sete anos de presidência, é seguro que quase toda a gente terá
uma ideia formada sobre se a sua presidência
foi boa ou má.
Mas nem toda a gente sabe quem foram os
outros presidentes. A Pública perguntou a
Robert McElvaine quais eram os outros nomes
citados na sua sondagem como entre os piores presidentes dos EUA. Este historiador disse
que os mais frequentes eram James Buchanan,
Millard Filmore, Franklin Pierce, Andrew Johnson, William Harrison, Richard Nixon e Warren
Harding. Eis breves retratos biográﬁcos de cada
um deles.

William Harrison (1841)
A presidência de um mês
Será talvez injusto incluir William Henry Harrison numa lista de presidências falhadas. Harrison não chegou a ter tempo para fazer nada de
bom nem de mau.
Militar com grande popularidade, tornou-se
especialmente famoso pela sua vitória em
Tippecanoe Creek, em 1811, em que derrotou
os Shawnee. Conduziu aquela que é considerada a primeira campanha eleitoral moderna
na História dos EUA; segundo a Universidade
da Virgínia, Harrison foi pioneiro no recurso a
publicidade, música, comícios organizados,
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brindes (garrafas de cidra) e “slogans”. Ficou
para a posteridade o “slogan” “Old Tippecanoe
and Tyler Too” (Tippecanoe era a alcunha de
Harrison, Tyler era o seu candidato à vice-presidência).
O erro da presidência de Harrison: no dia da
sua tomada de posse, estava frio e chovia em
Washington. Harrison, que na altura tinha 68
anos, insistiu em discursar ao ar livre, sem chapéu nem casaco. Apanhou uma pneumonia; 32
dias depois, morreu.

Millard Filmore/Franklin
Pierce/James Buchanan
(1850-1861)
A caminho da guerra
O julgamento que a História reserva a estes
três presidentes é negativo, essencialmente
pelo mesmo motivo: enquanto estiveram no
poder, foram incapazes de evitar que a América avançasse para a sua pior crise de sempre,
que resultou na Guerra Civil americana.
Filmore nunca chegou a ser eleito — acedeu ao
cargo depois da morte de Zachary Taylor. Até a
sua biograﬁa oﬁcial na Casa Branca o descreve
como um homem medíocre, cuja ascensão
à presidência é testemunho de como “com
esforço e alguma competência” qualquer um
pode aspirar ao “sonho americano”. A impo-

pularidade de Fillmore conduziu à extinção do
seu partido, os “Whigs”.
Franklin Pierce herdou de Fillmore grandes tensões Norte-Sul sobre a questão da escravatura.
Não as resolveu e até as agravou. Havia então
nos EUA enorme discussão sobre se a escravatura devia ser permitida nos novos territórios
do Oeste; Pierce deixou que se desencadeassem violentos conﬂitos no Kansas. Segundo o
autor Robert Gilbert, Pierce era também um
alcoólico que sofria de cirrose.
Buchanan foi eleito na esperança de evitar uma
cisão no país. Falhou. Pressionou o Supremo
Tribunal a decidir a favor da facção esclavagista
no caso Dred Scott. Na fase terminal do seu
mandato, a Carolina do Sul declarou a secessão — e Buchanan recusou-se a agir, tornando
a Guerra Civil inevitável.

Andrew Johnson (1865-1869)
A reconstrução falhada
Andrew Johnson era o vice-presidente de Lincoln quando este foi assassinado. Sucedeu-lhe
já com a Guerra Civil ganha pelos estados da
União. Seguia-se a tarefa de reunir o país e de
implementar a emancipação dos escravos.
O Congresso era então dominado pela facção
mais radical do Partido Republicano, que exigia
reformas imediatas no sentido de atribuir direi-

tos de cidadania integrais aos negros do Sul.
Johnson (um sulista, nascido no Tennessee)
procurou bloquear esses esforços. As relações
entre o Congresso e Johnson deterioraram-se
ao ponto de ele se tornar no primeiro Presidente alvo de um processo de “impeachment”;
Johnson evitou a destituição por um único voto
no Senado.
À revelia da vontade de Johnson, o direito de
voto foi alargado aos negros durante o seu mandato. Mas muitos estados do Sul criaram códigos discriminatórios, enquanto organizações
racistas (como o Ku Klux Klan) aterrorizavam
as comunidades negras no Sul.
Johnson era também um homem quezilento,
provavelmente alcoólico, com comportamentos erráticos. A sua biograﬁa oﬁcial no Senado
dos EUA começa por uma citação de um sena-
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num dia de frio
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depois de tomar posse,
morreu de pneumonia
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dor, Zachariah Chandler, sobre a cerimónia de
1865 em que Lincoln tomou posse para o seu
segundo mandato, com Johnson como vicepresidente: “A cerimónia correu muito bem,
excepto que o vice-presidente estava demasiado bêbedo para cumprir os seus deveres,
e envergonhou-se a si próprio e ao Senado
fazendo um discurso ébrio e disparatado.”

Warren Harding (1921-1923)
O homem do “Teapot Dome”
Segundo o escritor Malcolm Gladwell, Harding
“não era especialmente inteligente”. Enquanto
político, distinguia-se por “gostar de jogar
póquer e beber” e, sobretudo, pelos seus “lendários apetites sexuais”. Na biograﬁa oﬁcial de
Harding na Casa Branca, é citado um dos seus
rivais políticos, William McAdoo, que descreveu assim os seus discursos: “Um exército de
frases pomposas movendo-se pelo horizonte
em busca de uma ideia.”
Sucedeu ao democrata Woodrow Wilson na
Casa Branca; assumiu uma política de “laissez
faire” (uma das suas citações mais famosas é
“menos Governo nos negócios, mais negócios
no Governo”).
Esse “laissez faire” resultou num dos piores
escândalos ﬁnanceiros na História americana
— o “Teapot Dome”, uma rede de favores e

Warren Harding

subornos envolvendo vários ministros de
Harding e a indústria petrolífera. Nunca foi
demonstrada qualquer relação directa entre
Harding e o escândalo, mas a sua Administração foi irrevogavelmente manchada pelos
casos de corrupção.
Consumido pelo escândalo, Harding morreu
em S. Francisco de ataque cardíaco em Agosto
de 1923, com pouco mais de dois anos e meio
do seu mandato cumpridos. Os seus sucessores
— Calvin Coolidge e Herbert Hoover — também
são frequentemente mencionados nas listas de
“piores presidentes”, pela sua incapacidade de
antever ou controlar a bolha especulativa que
resultaria no “crash” da bolsa de 1929, e na subsequente Grande Depressão.

Richard Nixon (1969-1974)
“Tricky Dick”
Na lista de Robert McElvaine, nenhum nome
será tão controverso como o de Richard Nixon.
Em parte, isso será porque é o único cuja presidência já decorreu na era contemporânea;
os seus anos na Casa Branca — e o resto da sua
carreira política — ainda estão envoltos em
grande debate e há muito detalhes da sua vida
que ainda não ﬁcaram claros.
Por outro lado, há na herança política de Nixon
momentos que podem considerar-se objectiva-

mente triunfos. Iniciou com a URSS de Brejnev
um processo negocial de que resultariam os
tratados de controlo de armamentos SALT I e
SALT II; foi o primeiro Presidente americano a
visitar a China, reconhecendo o regime de Mao
Zedong; foi também o primeiro Presidente a
reconhecer a importância das questões ecológicas, criando a agência estatal de protecção
ambiental (EPA).
No entanto, a imagem mais forte que “Tricky
Dick” deixou na História foi o escândalo Watergate. A revelação de que a sua Casa Branca mantinha grupos de “canalizadores” para espiar e
intimidar adversários políticos resultaria na
sua queda. Esteve à beira de ser destituído
pelo Congresso. Para o evitar, demitiu-se. Foi
o único Presidente americano a abandonar o
cargo a meio do mandato.
Mas não é só por Watergate que os seus detractores o colocam entre os piores presidentes. A
sua presidência foi atingida por outros escândalos (por exemplo, o seu vice-presidente,
Spiro Agnew, demitiu-se por acusações de corrupção), e a sua ﬁgura dividiu radicalmente os
EUA — a esquerda americana devotava-lhe um
ódio visceral. Outra das suas heranças foi precisamente um clima político ácido, polarizado
e cínico; depois de Nixon, o debate político na
América nunca mais voltou a ser cordial. a

Richard Nixon
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Geração “fast food”
Definidas as regras do bem comer em casa, a
comida rápida pode ser uma excepção aceitável
na dieta dos mais novos. Texto de Ana Gomes

U

m “croissant”
com chocolate e
um refrigerante
como pequenoalmoço. Um
hambúrguer
e batatas fritas, ao almoço,
consumidos no espaço de “fast
food” que ﬁca mesmo ao virar
da esquina da escola. O lanche,
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quando existe, é um daqueles
“snacks” embalados hipercalóricos. Chegado a casa, os pais
avisam: “O jantar é bacalhau
à Brás.” Daqueles congelados,
claro está, dos que passam de
rectângulo de gelo a comida em
dez minutos com a ajuda de um
microondas.
Para demasiadas crianças e

jovens portugueses, a comida de
plástico é a ementa quotidiana.
Os aliciantes das grandes
cadeias de comida rápida, num
permanente piscar de olho aos
clientes mais jovens, são fortes.
E a pressa da vida dos adultos
contaminou o prato dos mais
novos. Os números crescentes
de obesidade infantil e outros
problemas de saúde associados
a uma dieta desequilibrada são
reveladores dos maus hábitos
alimentares praticados pelas
famílias, dos pais ao ﬁlho mais
novo.

O fascínio por
batatas fritas
Na casa de Lia Ferreira as
batatas fritas não fazem
parte da ementa. Talvez
seja essa ausência que
explique o “fascínio” da
sua filha de sete anos pelo
petisco. Volta e meia, a
pequena Mariana pede à
mãe uma visita a uma das
mais conhecidas cadeias
de “fast food”. “De vez
em quando vamos. Decidi
não ser fundamentalista
sobre o assunto”, explica
Lia Ferreira. Em casa tem
o cuidado de oferecer à
filha uma alimentação
equilibrada e variada,
onde a sopa, as saladas
e a fruta marquem uma
presença forte. Na rua,
de quando em quando,
permitem-se a excepção.
Não definem quotas para
a “infracção” alimentar.
“Talvez uma vez de 15
em 15 dias. Pode nem
acontecer”, assegura Lia
Ferreira.

Para mudar este rumo, cabe
aos pais das crianças de hoje
assumir as rédeas da alimentação
dos mais jovens. Deﬁnindo
regras. Criando hábitos. E
até permitindo excepções.
“Quanto mais tarde, melhor”,
é o conselho de Rita Carvalho,
médica nutricionista. A “fast
food” deve ser apresentada às
crianças o mais tarde possível.
Enquanto não são os ﬁlhos
a tomar a iniciativa de pedir
refrigerantes, pizzas e produtos
aﬁns, os pais podem aproveitar
para tornar familiar e rotineira
uma dieta equilibrada.
“A ‘fast food’ não deve ser
diabolizada. Nem endeusada”,
defende a nutricionista do
Hospital do Divino Espírito
Santo, em Ponta Delgada. Rita
Carvalho considera que são os
pais os “primeiros educadores”
do prazer de bem comer. “O que
é perverso na ‘fast food’ é que os
pais ensinam às crianças, desde
muito pequenas, a gostar deste
tipo de comida. Estão a enraizar
hábitos alimentares associados
a erros”, assegura. Os perigos
de um consumo regular precoce
destes alimentos é construir um
padrão alimentar desequilibrado
que promete ter eco na vida

depois da maioridade. “E são estes
códigos que vão repetir mais tarde
com os seus ﬁlhos”, acrescenta.
Rita Carvalho defende que é
durante os primeiros anos que
se constroem gostos e formas
de nos relacionarmos com os
alimentos. “Enquanto adultos,
estas crianças vão copiar o que
faziam durante a infância”, explica
a nutricionista. Um percurso
geralmente interrompido na fase
da adolescência. Idos os tempos
em que se imita tudo o que os pais
fazem, é o momento de agir no
sentido exactamente oposto. “Mas
se a criança aprender a comer bem
na infância, a ‘fast food’ chega na
altura da rebeldia da adolescência
e depois passa”, aﬁrma. A
nutricionista pergunta-se quais
serão as dietas adolescentes das
crianças que hoje têm por hábito
a comida rápida. “Se calhar vão
querer comer sopa…”, ironiza.
Para além de adiar a entrada no
universo da comida dita de plástico,
outras medidas podem ser tomadas.
Dar o exemplo é parte do sucesso.
A criança oferecerá certamente
mais resistência a comer sopa,
legumes ou frutas, se os adultos
à sua volta não o ﬁzerem. A casa
é a primeira escola alimentar e
os pais os melhores professores.
Quando a pressão dos pares, da
publicidade ou do marketing falam
mais alto, é sempre possível aplicar
uma política de redução de danos.
Porque o fruto proibido é o mais
desejado, o “não vais porque eu
não deixo” pode estar condenado
ao fracasso. E construídas as
regras, podem ser encaixadas as
excepções.
Rita Carvalho defende que a “‘fast
food’ não é boa nem má”. É aquilo
que fazemos dela. E adianta que
quando vai às escolas para falar de
bons hábitos alimentares não vai
“dizer mal da ‘fast food’, mas sim
como comer bem nas cadeias de
‘fast food’”. Evitar as batatas fritas
e optar por uma salada. Deixar
de lado os refrigerantes e beber
antes uma água, por exemplo.
E construir uma consciência
crítica face ao poderoso
marketing praticado pelas cadeias
alimentares de comida rápida. Sem
esquecer que a comida de plástico
também está hoje nas prateleiras
dos supermercados. E assegurar
que os refeitórios e bufetes
escolares cumprem as regras de
promoção de uma alimentação
equilibrada. Mas, acima e antes de
tudo, construir uma escola do bem
comer em casa. a

Letra Pequena Rita Pimenta

Tomar
a árvore
pela ﬂoresta

U

ma história de generosidade entre uma
árvore e um rapaz. Melhor, de uma árvore
para com um rapaz. Até ambos serem
velhos, o menino nunca retribuirá a dedicação de que sempre desfrutara em todos
os momentos do seu crescimento. Uma
narrativa que se torna numa das poucas reﬂexões em que
se deve tomar a árvore pela ﬂoresta.
Escrita e desenhada em 1964, “A Árvore Generosa” talvez
tenha agora mais capacidade de ser entendida por todos,
numa altura em que aumenta a consciência de ﬁnitude dos
recursos do planeta e cresce a preocupação ambiental.
Traduzida em mais de 30 línguas, esta obra foi lançada
recentemente em Lisboa e inaugura a actividade da editora
Bruaá.
Shel Silverstein, autor e ilustrador, dedicou-se, entre várias
actividades, ao “cartoon” satírico. Teve alguma diﬁculdade
em ver este livro publicado, pois era considerado pelos
editores como demasiado triste para crianças e demasiado
simples para adultos.
Nada disso. Só depois
de outros títulos
do mesmo autor
se aﬁrmarem no
mercado, a Harper
& Row arriscou a
publicação de “Giving
Tree”, o título original.
Não se arrependeu.
Em muitas das páginas e planos,
encontramos uma imagem e uma
curta frase, como se se tratasse apenas
de uma legenda, que nos vai dando
conta da relação entre a árvore e o
menino. Noutras, há um pouco
mais de texto, mas ainda assim
sente-se uma economia de
palavras que aliada à contenção do traço conferem ao livro
uma espécie de silêncio comovente.
Começa assim: “Era uma vez uma árvore... que amava um
menino.” E assim termina: “E a árvore ﬁcou feliz.”
A história conta-nos como o amor incondicional da árvore
pelo menino (assim o chamará até este ser velho) levará
à sua destruição. Começando por lhe dar folhas, frutos e
ramos, acabará por lhe oferecer o próprio tronco. Depois
de lhe restar apenas um pequeno toco, o “menino” ainda o
usou para se sentar e descansar.
Tome-se o homem pela humanidade. a
letra.pequena@publico.pt
A Árvore Generosa
Autor e ilustrador:
Shel Silverstein
Tradutor:
Miguel Gouveia
Editora: Bruaá
56 págs., 13,80 euros
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Maus hábitos
que aﬁnal são bons
Transforme estes sete pecados em
formas de prolongar a vida. Texto
de Karen Evennett / Planet Syndication

de vitaminas. É bom para a pele
e também melhora a disposição
e baixa a pressão sanguínea.
Infelizmente, o mesmo não
se pode dizer da maioria dos
chocolates, que têm demasiada
gordura e açúcar para serem
opções saudáveis. Para resultados
mais saudáveis, contente-se com
dois quadrados de chocolate
negro por dia.

Pecado 5
Dieta vai pela janela
ao ﬁm-de-semana
Este é um hábito que pode, de
facto, ajudá-lo se está a tentar
perder peso. Ao ﬁm de cinco
dias no seu programa de cortar
calorias, o seu corpo começa a
suprimir a hormona leptina. Isto
diminui o metabolismo, tornando
a perda de peso mais difícil. Ter
dias em que come mais ao ﬁmde-semana ajuda a prevenir esta
desaceleração do metabolismo.

Pecado 6
Sempre a petiscar
entre as refeições

Xis Comportamento

Pecado 1
Adora ﬁcar na ronha
Não se preocupe por ser
preguiçoso — dormir menos de
oito horas por noite perturba
a capacidade do seu corpo em
processar e controlar as várias
hormonas relacionadas com
o peso e pode contribuir para
ganhar alguns quilos. Dormir nove
horas por noite em três noites
consecutivas pode reverter esta
situação e facilitar a perda de peso.

Pecado 2
Precisa de um café
para começar o dia
A cafeína é demonizada por
potenciar as mudanças de
humor e já foi provado que pode
provocar danos arteriais a pessoas
com tensão alta. No entanto,
alguns estudos demonstram que
as pessoas que bebem café têm
menos probabilidade de ter a
doença de Alzheimer. Uma dose
de cafeína antes de uma sessão de
exercício também pode acelerar
o metabolismo no ginásio. Desde
que a sua pressão sanguínea seja

78 • 20 Abril 2008 • Pública

Dormir nove horas
por noite em três
noites consecutivas
facilita a perda
de peso

normal, não há problema em
beber uma ou duas chávenas de
café por dia.

Pecado 3
Não consegue evitar
afundar-se na cadeira
Aﬁnal, adivinhe, sentar-se direito
até pode ser mau para a coluna.
Quando alguns investigadores
escoceses ﬁzeram ressonâncias
magnéticas a 22 voluntários,
descobriram que estar sentado
num ângulo de 90º coloca alguma
pressão na zona lombar — o
suﬁciente para tirar líquido aos
discos que suportam as vértebras
da espinha dorsal. A posição mais
saudável, segundo a pesquisa,
é encostar-se para trás até estar
num ângulo de 135º em relação às
ancas.

Pecado 4
Viciado incurável
em chocolate
Um chocolate de qualidade (70
por cento de cacau) tem dez
vezes mais os antioxidantes que
os morangos, que estão cheios

Se gosta de ruminar, não ﬁque
muito preocupado. Não é
um problema, a não ser que
esteja a petiscar três refeições
completas. Certiﬁque-se de que
os seus “snacks” são saudáveis
e, mostram os estudos, não irá
comer demasiado às refeições.
Num desses estudos, as pessoas
que comeram 500 calorias diárias
de amendoins durante oito
semanas não ganharam peso.
Mas escolha com cuidado, 500
calorias são 122 amendoins, mas
apenas 73 amêndoas, 45 nozes
pecã ou 25 nozes.

Pecado 7
Terminar o dia
com um copo
Apesar de uma bebida por dia
estar dentro das recomendações
oﬁciais para uma vida saudável,
aumenta o risco de cancro da
mama em nove por cento. No
entanto, a cerveja (quanto mais
malte, melhor) tem silicone,
que é óptimo para a saúde dos
ossos, e o consumo moderado de
cerveja reduz o risco de doenças
cardíacas, cálculos biliares e
diabetes. Para além do mais,
segundo uma pesquisa, aqueles
que bebem apenas um ou dois
copos por dia têm uma esperança
de vida maior que os abstémios. a

Xis Mulheres Alteradas

PEQUENOS DESTRUIDORES
A traça é um insecto
pequeno que gosta de lã,
de algodão e de tecidos
(não desdenha peles
e papel)

OH
NÃO!

Aparece e come a tua
camisola favorita
Ou a tua melhor camisa
(a que tinha o teu cheirinho)
Não a como!
O ninho da
minha larvazinha
é que corrói
a roupinha

A traça gosta
da tua peça de roupa favorita
que esteja mais usada
do que limpa
do teu perfume
da caxemira
Não digere poliéster,
É muito fina

E cá está a formiga
Que come plantas
(E também escolhe sempre o
que é mais importante para ti)
A térmita come-te a madeira,
O mosquito até
o sangue te chupa
Mas a traça, que come a roupa,
é a que mais se faz odiar.
Até consegue fazer com que
gostes do cheiro a naftalina
no teu roupeiro.
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Uma piscina, um mar

GÉMEO LUÍS

Xis A História Devida

P

orque nem todas
as correntes
fazem barulho,
nem todos os
lençóis são fantasmas, nem
todos os sopros são vento, fui
perdendo o medo (ainda estou
a perder o medo) da dor maior,
a da perda fora de tempo, a da
morte que antecipa o calendário.
Perdi-o aos oito anos, ele tinha
18. Morreu afogado na praia.
Qualquer família ﬁca para sempre alterada na sua estrutura,
no seu alento e até na sua comunicação. Passa a vaguear em
sentimentos de culpa, de revolta
e de falta de sentido. É difícil continuar… Os psicólogos dizem que
a violência de desaparecimentos
como este, que corrompem a
ordem das coisas, encontra nos
seus sobreviventes uma resposta
de sensibilidade, de refúgio nas
artes, de horas de encontro com
o essencial. Mais de 30 anos
depois, ﬁz um curso de expressão dramática e, sem que previsse, perante as condições do
exercício de estágio, acabei por
me transformar no exorcista da
minha dor e levei-o para o palco.
A ele. Ao Victor.
Meco, Março de 2007. Da casa
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onde todos os alunos se juntaram depois de meses de aulas,
havia que escolher três objectos
que fariam a composição dos
seus trabalhos. Um búzio, um
barco e uma pedra foram os que
resgatei. A minha assistente de
cena sentou os restantes colegas
à volta da piscina daquela casa
de férias, guardou lugar para
mim entre eles e colocou os
objectos do lado oposto, separados o suﬁciente entre si. Ali
ao lado, afastado e recolhido,
de corpo enrolado na minha
tristeza, começou a acontecer…
Num primeiro chapinhar na
água (combinado com quem
me apoiava naquele momento),
aproximei-me do búzio, mergulhei-o na água e trouxe-o até ao
meu ouvido. Chamei “Victor...
Victor…” Desiludi-me com a não
resposta e voltei onde estava,
gritando revoltado para o búzio:
“Mentiste-me! Não foi isso que
me prometeste… Mentiste-me!”
Ao segundo chapinhar, voltaram a iluminar-se os meus olhos
e fui até perto do barco. Peguei
nele, olhei para o seu interior e
brinquei com ele à superfície da
piscina. Lá para dentro chamei:
“Victor… Victor…” Desisti e
insurgi-me contra aquela minia-

A História Devida
é um programa da
Antena 1 apresentado
por Miguel Guilherme
e Inês Fonseca Santos
e produzido pelas
Produções Fictícias.
Passa de segunda a
sexta-feira, às 17h20,
21h20 e 03h20.
As histórias devidas
podem ser enviadas
para Produções
Fictícias — Travessa
da Fábrica dos
Pentes, n.º 27, R/C
1250-105 Lisboa ou
historiadevida@
programas.rdp.pt.
Para mais
informações,
consulte o blogue:
ahistoriadevida.
blogs.sapo.pt.

tura: “Que mal mareiam, que não
pescam outras almas…” Voltei ao
ponto de partida.
Ao terceiro chapinhar, a esperança não tinha ainda desaparecido e aquela pedra, para a qual
caminhava agora, poderia trazermo? Mergulhei-a e perguntei-lhe:
“E tu, lá do fundo de onde vens,
sabias que eu aqui te esperava,
não sabias?” Encostei-a ao rosto e
repeti o desespero: “Nem o calor
dele me trouxeste...”
Caminhei pela borda da
piscina fora, passei pelos meus
colegas e sentei-me de pés na
água, nos degraus de acesso que
me tinham reservado. “Sabem,
já não vejo o Victor há muitos
anos… E, sempre que vou à
praia, ainda espero que as mãos
dele me venham tocar nos pés
quando os levo até onde as ondas
morrem… O Victor era meu
irmão…”
O teatro foi um entre mil instrumentos que vou usar para
continuar, contornando a dor,
ziguezagueando os dias. Porque há que seguir e não ligar ao
medo, porque nem todas as correntes fazem barulho, nem todos
os lençóis são fantasmas, nem
todos os sopros são vento. a
Rui Santos, Lisboa

Comece a
ler sobre
Lynch, acabe
a falar sobre
o David

Entre no mundo de 25 grandes realizadores com a Coleco Cahiers du Cinema
Ð Grandes Realizadores. Conhea melhor nomes como Stanley Kubrick, Manoel
de Oliveira, Akira Kurosawa e Woody Allen. Sexta, 25 de Abril, livro sobre o
enigmtico e bizarro David Lynch, com prefcio de Lus Miguel Oliveira
e oferta do DVD ÒVeludo AzulÓ. Com o Pblico.
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+ Oferta DVD Ò
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Corações
Daniel Sampaio

Crónica Porque Sim

C

orações”, de Alain Resnais, é um grande
ﬁlme. Confesso que o fui ver com desconﬁança: a velhice
do realizador e alguns preconceitos antigos face à sua
obra não entusiasmavam à partida.
Lembro-me do primeiro ﬁlme de Resnais que tive ocasião de ver. “Hiroshima, Meu Amor” surpreendeu-me:
ainda hoje recordo o breve romance entre a francesa
(Emmanuelle Riva) e o japonês, em que as imagens da
relação amorosa alternavam com planos do horror da
guerra, ou com recordações de um anterior caso da
mulher com um soldado alemão. E foi depois disso que
descobri Marguerite Duras, autora do argumento e do
livro “Moderato Cantabile”, de que gostei, mas que hoje
deve estar perdido numa estante antiga. Duras e Resnais
sempre se preocuparam com a memória e com a inﬂuência do passado no presente, tema que, como psicoterapeuta, nunca deixou de me fascinar.
Depois de ver “Corações”, outro Resnais me surgiu,
como por magia. Recordei “L’Année Dernière a Marienbad” e as intermináveis discussões que provocou, nos
longínquos tempos da minha vida de estudante universitário. Tinha descoberto o Antonioni de “A Noite”, o Fellini
de “La Dolce Vita” e o vigor da revolta de “Spartacus”,
ﬁlmes que me deixavam pouco espaço para compreender
Marienbad. Talvez fosse demasiado jovem para entender a poesia onírica do argumento, ou para desvendar
a inovadora estrutura temporal: com os meus amigos,
brincávamos o jogo de fósforos do marido ou divertíamonos a decifrar a leitura que Resnais propunha sobre o
pensamento e a relação amorosa. A força do neo-realismo
para os estudantes da esquerda de então deixava pouco
espaço para aceitarmos Resnais e compreender como,
na altura, ele estava antes do tempo. Recordo mal “Providence” e não vi os ﬁlmes mais recentes do cineasta: era
como se quisesse mantê-lo no meu passado, deixar a Delphine Seyrig de Marienbad entre as recordações da minha
juventude.
“Corações” não pode ser mais actual. Parte de uma
peça de teatro e, se mantém um processo narrativo que
poderia ter ocorrido num palco, surpreende pela forma
como nos propõe reﬂectir sobre as relações afectivas nos
dias de hoje: líquidas, ténues, por vezes angustiantes. Em
montagem alternada, vemos as diversas personagens a
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tentarem manter alguns laços relacionais, mas no fundo
todos estão perdidos e cada vez mais sós: os fragmentos
de neve que servem de separador para as diversas cenas
(como as antigas cortinas no teatro) são a metáfora daqueles relacionamentos frios e estranhos, de pessoas a tentar
sobreviver num mundo sem esperança. O humor dos
diálogos e a certeira direcção de actores (como sempre
em Resnais) ajudam a organizar este ﬁlme onde o amor
acabou e resta a tristeza e a solidão.
Nos anos 60 ligávamos Resnais à Nouvelle Vague, porque ambos surgiram por essa época; ou perguntávamos
uns aos outros se ele seguia as opiniões dos críticos dos
“Cahiers du Cinéma” ou as correntes existencialistas tão
em voga na altura, numa época em que a cultura francesa
dominava o pensamento dos intelectuais que se opunham a Salazar. Quarenta anos depois, a discussão parece
estéril: o realizador revolucionou pela sua “escrita” cinematográﬁca, mas permanece inovador, pois ninguém
como ele retrata a realidade e a seguir é capaz de pôr tudo
em causa. Em “Marienbad”, como diz o próprio Resnais,
“nunca se sabia o que era verdadeiro, o que era falso,
se tudo era imaginário ou mesmo
se estávamos num manicómio”
(“Expresso” de 5/4/2008); em
“Corações” é tudo verdadeiro,
mas há o mundo secreto da
fantasia dos personagens que só
descortinamos por momentos. O
ﬁlme demora duas horas e seríamos capaz de estar a vê-lo muito
mais tempo, porque aquelas
pessoas são iguais às que nos
rodeiam e, em certa medida,
somos nós próprios, ou pelo
menos a parte de nós abandonada e triste com que temos
diﬁculdade em lidar.
Filmar assim aos 85 anos
é, em derradeira análise, um
estímulo para a vida: e como o
agente imobiliário e a sua irmã,
sozinhos face a outros mas
abraçados no ﬁnal, é possível
que possamos sair deste ﬁlme
com mais vontade de tocarmos
em quem nos rodeia. a

