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Extrema-direita
Como a Ucrânia
se transformou no
maior viveiro de
neonazis do mundo
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A

té há algum tempo um
cidadão vulgar, humanista, que acreditava
no anti-racismo, nos
direitos LGBTQ+, na
protecção ambiental,
no Estado social, no respeitar de
credos religiosos, na democracia,
liberdade, na igualdade de género,
na diversidade cultural, na interdependência colectiva e na equidade
como garante da paz social, era alguém decente. Agora essas aspirações configuram uma figura desordeira, extremista, violenta e radicalizada. Nos últimos dias foi o que se
leu e ouviu. E não foi só nas redes
sociais. Até o Presidente da República
não se coibiu de adjectivar como
“imbecil” o episódio da estátua do
padre António Vieira.
Referia-se aos rabiscos, mas o problema é passar de propósito ao lado
de anos de séria discussão pública
sobre a memória colonial. Na TV,
José Miguel Júdice avisou a população para ter muito medo, porque se
vivem tempos perigosos de “anarquismo, violência e revolução.”
Quem detém o poder e se autointitula “moderado”, posando para
a fotografia contra o racismo e a pobreza (mas existe alguém que se
afirme a favor?), diz até perceber os
protestos, mas não a forma que adquirem. E vai daí em vez de auscultar, julga. Descreve efeitos, mas não
faz a análise do que significam. E
dessa forma passa-se ao lado da discussão. Ou melhor: quer-se silenciála. E essa é a verdadeira violência.
Nas ruas pede-se mais respeito,
justiça e dignidade. Mas querem-nos
fazer acreditar que o país e o mundo
estão cheios de pessoas desordeiras.
Aponta-se o dedo de forma automática às expressões que o descontentamento adquire, mas não se discute as causas do mesmo. Moraliza-se
os efeitos da insatisfação e equiparase o incomparável, a brutalidade
policial, as mortes, o racismo e o
desagrado com as desigualdades (no
acesso a rendimentos, poder, saber,

educação e cidadania), com actos
sobre estátuas que, independentemente de serem criticáveis, são uma
forma não violenta de fazer ouvir
uma mensagem e expor mal-estar.
E é dele que tem de se falar.
E se é para falar de violência que
a discussão seja séria. A começar
por aquele tipo de violência que
nunca abre telejornais, sistémica,
abstracta, regular e invisível, que
provoca desigualdades, exclusão,
desemprego, doenças, mortes e
contextos espaciais onde vive gente
defraudada e humilhada. Uma violência assente em modelos económicos que até “perigosíssimos extremistas” como Felipe González ou
Bill Gates, dizem hoje já não servir
à larga maioria. A mesma maioria
que ouve que os 26 mais ricos têm
tanto dinheiro quanto a metade
mais pobre da população. Desumanidade em série que, no caso da negritude, é a triplicar, exercida estruturalmente, mas também no quotidiano, ou na glorificação colonial
acrítica no espaço público.
É isso que agora é rebatido, porque há cada vez mais gente a recusar
a escravatura. Não a formal (essa já
lá vai). Mas a que persiste por entre
lógicas de dominação e discriminação que se repetem. A história não
é contínua. Há regressos, anacronismos, resistências e descontinuidades. Está tudo ligado, passado, presente, racismo, exclusões e política.
E é isso que não se quer discutir,
porque é o que pode levar à mudança, que tanto assusta os que passam
o tempo a acenar com fantasmas. É
verdade. Os apelos à tolerância e à
boa consciência já não chegam. É
preciso política a sério. É necessário
aprofundar a democracia, através
do reconhecimento de desigualdades, sejam raciais, de género e, claro, económicas, e promover formas
de as combater. Mas isso não é radicalismo. É justiça e equidade. É decência.
Jornalista

A seguir
Marcelo Rebelo de Sousa recebe todos os partidos

Ponto da
situação

Num momento em que os
números de novos casos de
infectados pela covid-19 na
região de Lisboa inspiram maior
preocupação, o Presidente da
República recebe amanhã e
depois todos os partidos com
representação parlamentar para
discutir a actual crise sanitária,
o orçamento suplementar e o
Programa de Estabilização
Económica e Social do Governo.
Ainda que, segundo os
especialistas, o número de
infectados na Área
Metropolitana de Lisboa esteja a
aumentar “provavelmente” por
causa do desconfinamento e
porque, em simultâneo, têm
sido feitos mais testes nesta

região, a ministra da Saúde,
Marta Temido, endureceu o
discurso na sexta-feira,
lembrando que a violação da
obrigatoriedade de casos
positivos e em vigilância ficarem
em isolamento “pode constituir
crime de desobediência”,
punível com prisão ou multa.
“Não é possível baixar a guarda
e estão muito enganados os que
pensam que podem voltar à vida
normal anterior. Isso só
acontecerá quando houver um
tratamento ou for descoberta
uma vacina”, avisou Temido. Os
encontros começam com a
Iniciativa Liberal, às 11h00 de
amanhã, e terminam com o PS,
às 18h30 de terça-feira.
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O Banco de Portugal e as tentações

T

anto foi dito e escrito!
O caso parece estar
arrumado. Mas não
está. A saída de
Centeno e a sua
substituição no
Ministério das Finanças, assim
como a nomeação do futuro
governador do Banco de Portugal,
são assuntos de primeira
importância transformados em
querelas obscuras. É pena que
assim seja. A questão é séria e o
mistério criado traduz desprezo
pela opinião pública. Era o
momento adequado para discutir
a questão das funções dos bancos
centrais e de ver o que a política
do euro fez de útil e o que não fez
ou deu mau resultado. Era
também o momento para ver
melhor o comportamento do BCE,
do Banco de Portugal e do
Governo em questões tão difíceis
como as do BES, do BPN, do
BANIF, de Angola, do Montepio,
das PPP e da crise da dívida
soberana. Mas não. Não
aproveitámos a oportunidade e
agora já é tarde.
É possível que a saída de Mário
Centeno, em plena pandemia e no
início de uma crise económica
inevitável, tenha justiÆcações. É
possível, mas não parece. Mário
Centeno não se mostrou
incompetente nem pusilânime a
ponto de justiÆcar o seu
afastamento. Pelo contrário,
revelou serenidade e
competência.
Estranha-se que num período
tão difícil como este o
primeiro-ministro dispense o
contributo de um ministro com o
prestígio internacional e a
popularidade nacional deste. Não
é fácil perceber que um Governo
não esteja interessado em manter
o seu ministro como presidente do
Eurogrupo. É verdade que estes
cargos (Comissão, Banco central)
muitas vezes prejudicam, mais do
que favorecem, os países de
origem dos titulares. Mas o
desempenho por um nacional
gera algum respeito.
Também não nos é dado

perceber que um ministro, no
auge da sua acção, solicite a
demissão. A não ser que tenha
perdido o apoio do
primeiro-ministro. Se há razões
pessoais para esta demissão, não
Æcamos felizes com o facto,
porque em boa parte muitas das
razões pessoais são desprezíveis
(inveja, ambição, receio…).
Como é evidente, um ministro
que conseguiu o que Centeno
conseguiu seria da maior utilidade
nesta nova crise. Se a substituição
foi motivada por razões pessoais
aceitáveis, seria bom que tal se
soubesse, mesmo sem desvendar
o pormenor. Mas temos de
reconhecer que tudo foi feito, por
Costa e Centeno, de modo a
afastar essas razões e a deixar
intactas as suspeitas de que se
trata de motivos inconfessáveis ou
de razões políticas que nos
deixam inquietos.

A

hipotética ida de
Centeno para o
Banco de Portugal
afasta razões
pessoais e deixa
intactas as políticas.
Como elimina possíveis razões
técnicas: na verdade, a liderança
do Banco é tão exigente quanto a
de um ministério. As reacções de
certos sectores políticos eram de
prever. Uns consideram
incompatível a saída directa do
ministério para o banco. Outros
chegaram mesmo a elaborar uma
proposta de lei para tal proibir. O
que é estranho. Aprovar uma lei à
lufa-lufa, dirigida a uma pessoa, é
gesto condenável. Talvez mesmo
inconstitucional. O que alguns
deputados tentaram fazer contra
Mário Centeno foi isso mesmo: um
gesto de despeito político e de
ignorância jurídica. O que
impressiona é que haja tanta gente
disponível para subscrever o
disparate.
É preferível nomear um
governador sem
responsabilidades políticas
recentes, dado que tal garante
talvez um pouco mais de

Grande angular
António Barreto

Estranha-se
que num
período tão
difícil como
este o primeiro-ministro
dispense o
contributo de
um ministro
com o prestígio
internacional e
a popularidade
nacional deste

independência. Mas esse trânsito
não é crime. Nem inédito. Catorze
governadores (num total de
dezassete) foram ministros ou
secretários de Estado das
Finanças, da Economia, da
Agricultura, do Ultramar e dos
Negócios Estrangeiros. Na
monarquia, na República, na
ditadura, no Estado Novo e na
democracia, só três não foram
membros do Governo. Parece ser
a regra, com poucas excepções. O
actual governador, Carlos Costa, é
mesmo um dos raros que não
foram antes ministros de coisa
nenhuma. A regra é a de ter sido
ou vir a ser ministro. Ou as duas
coisas, antes e depois.
Do sector público para o sector
público: esta transferência parece
aceitável. Ou pelo menos não é
condenável imediatamente. O
preferível é que não fosse um
costume, que houvesse gente
suÆciente. Mas, com uma classe
política tão curta e com
dedicações exclusivas tão
reduzidas, é inescapável que haja
esta circulação. Esta é mil vezes
preferível à porta giratória do
Estado para a privada, do Governo
e da Assembleia da República para
as empresas privadas.

A

circulação
entre Governos,
bancos nacionais,
Banco Central
Europeu, Fundo
Monetário e Banco
Europeu de Investimento não
parece muito inconveniente.
Nada comparável às grandes
circulações com as consultoras e
as empresas Ænanceiras mais
famosas do mundo, que
desempenharam papel
importante em Portugal, que
determinaram decisões, que
deixaram passar da privada para
a pública e vice-versa… Verdade é
que há quem queira atacar
Centeno pelo seu papel no
Governo e nas Ænanças públicas.
Tenha ou não cometido erros,
Centeno vai Æcar na história das
Ænanças públicas portuguesas.

T

al como Æcará Carlos
Costa, deixado sozinho
durante os casos
gravíssimos do BES, da
troika, da crise
Ænanceira internacional
e da crise da dívida soberana, com
governos a assobiar para o ar. O
actual governador, homem
honrado, sai sem uma palavra de
gratidão, merecida, dos poderes
que o quiseram utilizar. Em
condições de extrema diÆculdade,
foi um exemplo de serviço público.
Um alto funcionário de integridade
pessoal e institucional. Un grand
commis d’État!
Há governadores de bancos
centrais para todos os gostos,
designados pelos governos, chefes
de Estado, parlamentos e
accionistas. E por combinação
entre vários poderes. Cada país
tem os seus costumes. Há mesmo
quem faça concursos abertos e
admita candidatos estrangeiros,
como foi o caso do Banco de
Inglaterra. O nosso sistema é o
que é. Com a ajuda do Presidente
e do Parlamento, é o Governo que
tem a palavra decisiva na
nomeação. Mas a inÇuência do
Banco Central Europeu é grande.
Depois de nomeado, o governador
depende mais do BCE do que de
qualquer entidade portuguesa. A
ponto de se poder considerar que
os bancos nacionais são sucursais
do banco europeu.
Apesar de tudo, o Banco de
Portugal é apetecível. Pode ser
uma formidável arma de ameaça,
vigilância ou cumplicidade com o
sistema Ænanceiro, a banca e a
política monetária. Uma boa parte
dessas esperanças são ilusórias,
dado que, com o euro, uma
ingerência do Governo no banco
central paga-se caro.
A força das instituições cria-se
com legislação que as preserve,
com funcionários dedicados, com
uma população que as respeite e
com dirigentes à altura. O que
dependia de Carlos Costa foi
cumprido.
Sociólogo

4 • Público • Domingo, 21 de Junho de 2020

Ucrânia
O campo
de treino
militar para
a extrema-direita
mundial

A Ucrânia tornou-se para a
extrema-direita o que a Síria foi para o
Daesh. Militantes recebem treino,
melhoram tácticas e técnicas e
estabelecem redes internacionais, e
depois regressam aos seus países.
Milhares de estrangeiros combateram em
milícias contra os separatistas pró-russos
no Leste do país
Por Ricardo Cabral Fernandes

A

Ucrânia é hoje um dos principais pólos de atracção
para a extrema-direita internacional e quase quatro mil
estrangeiros de 35 países já
receberam treino e combateram nas Æleiras de milícias
na Guerra Civil Ucraniana.
Uma delas, o Regimento Azov, transformou-se
num alargado movimento, criou um Estado
dentro do Estado ucraniano, estendeu tentáculos por toda a Europa e quer criar uma Legião
Estrangeira ucraniana.
“Olho para a Ucrânia como o local onde a
extrema-direita pode adquirir treino, capacidades militares e partilhar ideias. É, de muitas
formas, para a extrema-direita o que o Daesh
conseguiu na Síria”, disse ao P2 Jason Blazakis,
investigador associado no Soufan Center e director do Centro sobre Terrorismo, Extremismo e Contraterrorismo, na Califórnia, Estados
Unidos. “A Ucrânia é a porta das traseiras para
a União Europeia no que à extrema-direita diz
respeito, e a ameaça é muito grande. Os indivíduos recebem treino nos campos de batalha
ucranianos e depois regressam aos seus países
de origem”.
Uma situação que o relatório White Supre-

Um movimento tentacular
O Regimento Azov nasceu
no início da Guerra Civil
Ucraniana, em 2014, e
transformou-se num
alargado movimento com
um partido e várias
organizações, de
milicianos de rua a
associações de veteranos.
Infiltrou-se no aparelho de
Estado ucraniano e, hoje, é
indissociável dele. O
Regimento Azov já recebeu
centenas de estrangeiros
nas suas fileiras que, depois
de receberem treino militar
e combaterem os
separatistas pró-russos,
regressam aos seus países
de origem. E criou uma
rede internacional para
ganhar apoios entre a
extrema-direita europeia
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Azov nasce com a guerra

macy Extremism: The Transnational Rise of the
Violent White Supremacist Movement, do Soufan Center e publicado em Setembro de 2019,
classiÆca como preocupante. “Tal como os
jihadistas usaram conÇitos no Afeganistão,
Tchetchénia, Balcãs, Iraque e Síria para melhorarem as tácticas, técnicas e procedimentos e solidiÆcarem as suas redes internacionais, também os extremistas de direita estão
a usar a Ucrânia como laboratório de campo
de batalha”, lê-se no documento.
O terrorista responsável pelo massacre em
duas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, em Março de 2019, estava bem integrado na extrema-direita mundial e o colete
balístico que envergou no atentado tinha o
símbolo do sol negro, popularizado pelo Regimento Azov. No manifesto, intitulado A
Grande Substituição, que escreveu para justiÆcar o massacre, o terrorista disse ter visitado a Ucrânia. Não tardaram a surgir suspeitas de que terá estado com o Azov pouco
depois de ter sido criado, em 2014, apesar de
a milícia ter negado ter tido qualquer contacto com ele.
Meses depois do massacre que matou 50
muçulmanos, o manifesto foi traduzido para
ucraniano por militantes neonazis de uma or-

ganização com ligações ao Azov, a Wotanjugend, noticiou o site de investigação Bellingcat.
Milhares de cópias foram impressas e houve
milicianos, cuja Æliação se desconhece, que
posaram para fotograÆas com exemplares nas
mãos.
O massacre de Christchurch chamou a atenção para os riscos que a extrema-direita na
Ucrânia representa para a Europa e EUA, seja
por causa de possíveis atentados terroristas
cometidos por pequenas células ou “lobos solitários” ou por, ao regressarem aos seus países,
criarem ou fortalecerem as suas organizações
de origem – as organizações terroristas neonazis The Base e Attomwaèen Division queriam
e já têm ligações estabelecidas com o Azov,
respectivamente, para receber treino. No Ocidente, o terrorismo de extrema-direita é hoje
mais signiÆcativo do que o jihadista.
A realidade é ainda mais preocupante se se
tiver em conta o número de combatentes estrangeiros identiÆcados no mesmo relatório
que já lutaram na guerra que opõe o Estado
ucraniano aos separatistas pró-russos: um total de 17.241. Destes, 3879 estrangeiros, dos
quais 879 de 36 países — Suécia, Estados Unidos, Israel, Itália, Dinamarca, Alemanha, França e até Portugal — estiveram nas Æleiras de

milícias que combatem do lado ucraniano. A
maior fatia (3000) provém da Rússia, uma vez
que o movimento neonazi russo se dividiu entre apoiar ou combater o que dizem ser o imperialismo da Rússia.
E, no que a Portugal diz respeito, pelo menos
um português combateu num dos batalhões
do Corpo de Voluntários Ucranianos, da organização de extrema-direita Sector Direito. “Há
dois anos [2018], descobri um cidadão português que participou em combates, por dois a
três meses, nas Æleiras do Corpo de Voluntários
Ucranianos”, disse ao P2 o investigador que
recolheu os dados do relatório, sem conseguir,
no entanto, dar mais pormenores sobre a sua
identidade.
Porém, a grande maioria de combatentes
europeus de extrema-direita juntou-se aos separatistas pró-russos contra os militares e milicianos ucranianos (13.372, dos quais 1372
russos).
A estimativa de combatentes que já passaram
pelas milícias ucranianas foi feita através de
fontes abertas, ou seja, fotograÆas e comentários em fóruns e redes sociais, não se descartando a possibilidade de os números serem
bem maiores, como ressalva o documento. Mas
como se chegou a esta situação?

A extrema-direita ucraniana já tinha saído das
margens da política quando a Revolução EuroMaidan, contra o Presidente ucraniano
Viktor Ianukovich, tomou as ruas de Kiev em
2013. Ianukovich, aliado do Presidente russo,
Vladimir Putin, foi deposto e, pouco depois,
em Março de 2014, Moscovo anexou a Crimeia
e apoiou os separatistas de Donetsk e Lugansk,
dando início a uma guerra que ainda hoje se
arrasta e que já causou mais de 13 mil mortos,
entre os quais muitos civis, e milhares de deslocados.
Com o Exército ucraniano sem capacidade
para combater os separatistas, o então recémeleito Presidente ucraniano, Petro Poroshenko,
apelou a voluntários que pegassem em armas
contra a ameaça russa. Assim o Æzeram, e em
massa: foram formados entre 30 e 40 batalhões
de voluntários para combater os separatistas.
Um dos homens por trás deste esforço foi o
oligarca Ilhor Kolomoiski, um dos dois homens
mais ricos da Ucrânia e a sombra do Governo
de Poroshenko e, agora, do de Zelenskii. Em
2014, rompeu com a discrição que o caracterizava e saiu em defesa da Ucrânia, dando entrevistas e Ænanciando vários batalhões, entre os
quais o Azov, o Dnipro 2, o Shakhtarsk e o Poltava. E, em Abril do mesmo ano, prometeu uma
recompensa de dez mil dólares (nove mil euros)
a quem capturasse um mercenário russo.
Com o arrastar da guerra, Kolomoiski passou
a usar os paramilitares que Ænancia quase
como exército privado, para obter dividendos
políticos, entrando em choque com o actual
Presidente ucraniano. “Os empresários precisam destes grupos como apoio físico, por ser
muito mais fácil controlarem as suas estruturas
empresariais. Os grupos de extrema-direita são
parte deste mercado a favor dos grandes empresários”, disse ao P2 Viacheslav Likhachev,
politólogo ucraniano especialista na extremadireita do país.
Uma das pessoas que responderam ao apelo de Poroshenko e recebeu dinheiro do oligarca Kolomoiski foi Andrii Biletski, líder do antigo partido neonazi Patriotas da Ucrânia, com
a criação do então Batalhão Azov a 5 de Maio
de 2014 — transformou-se depois em regimento e está em vias de se tornar divisão, apesar
de ainda não ter militares suÆcientes (10 mil).
A proeminência de Bilitski foi tanta que chegou
a ser deputado entre 2014 e 2019, primeiro
como independente e depois pelo braço político do Azov, o Corpo Nacional.
Os milicianos, com pouco treino, foram para
as linhas da frente e as baixas tornaram-se incomportáveis, ao enfrentarem separatistas
bem treinados e apoiados por Moscovo. A unidade paramilitar foi então integrada por Poroshenko na Guarda Nacional ucraniana a 12
de Novembro de 2014, no que foi visto como
tentativa de a manter sob controlo e meio para
lhe fornecer armamento militar topo de gama,
fornecido pelos Estados Unidos (em 2018, o
Congresso aprovou uma lei a proibir que material militar chegasse ao Azov, sem se saber
como é aplicada na prática), União Europeia
(não-letal, como coletes balísticos) e Canadá.
Até Israel permitiu a produção da sua arma
padrão, a Tavor-21, em fábricas ucranianas,
acabando por chegar às mãos dos neonazis — o
Azov tinha no seu site, na parte dos apoios, o
logótipo da empresa israelita que detém a patente da espingarda de assalto.
Hoje, o Azov dispõe de artilharia, blindados
e infantaria, e até de campos de treino. O principal está localizado em Mariupol, no Sul da
Ucrânia, na costa do mar de Azov, e lá são treic
nados os combatentes estrangeiros que
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respondem ao apelo para pegarem em armas
em seu nome — a milícia fê-lo pouco depois de
ser criada. Em 2015, os estrangeiros tinham
um responsável que os seleccionava: Gaston
Besson, mercenário francês que combateu no
Camboja, Laos, Birmânia, Suriname e Croácia.
Disse, na altura, que recebia centenas de contactos todos os dias.
O regimento evoluiu de simples unidade
paramilitar para movimento em larga escala,
ganhando espaço e legitimando-se junto da
sociedade, por os seus combatentes serem
apresentados como heróis que enfrentam o
expansionismo russo. O Azov é uma grande
organização de extrema-direita que se descreve como Movimento Azov e responde a um
único líder: Andrii Biletski. O movimento inclui várias organizações: o Regimento Azov,
o partido Corpo Nacional, o movimento de
rua Milícia Nacional, a Irmandade dos Veteranos, etc.. E tem outras na sua órbita de inÇuências, muitas das quais neonazis, como a
WotanJugend.
Os paramilitares têm uma forte presença nas
redes sociais, várias revistas e uma rádio e,
sempre que um camarada de armas é morto
em combate, organizam cerimónias com tochas e parada militar.

Infiltração no aparelho de Estado
O Movimento Azov inÆltrou-se no Estado ucraniano e é hoje indissociável dele. Recebe milhares de euros em Ænanciamento para programas de incentivo ao patriotismo direccionado à juventude (crianças com nove anos
recebem treino militar, por exemplo), apoio
político e militar. E essa inÆltração é mesmo
reconhecida pela secretária do Departamento
Internacional do Corpo Nacional, Olena Semeniaka. “Em apenas quatro anos, o Movimento
Azov tornou-se um pequeno Estado dentro do
Estado”, escreveu a dirigente no Facebook a
29 de Outubro de 2018.
O ministro do Interior de Poroshenko e do
actual Presidente é acusado de ser um dos responsáveis pela crescente inÇuência neonazi no
aparelho de Estado ucraniano. Arsen Avakov
tem beneÆciado da unidade paramilitar para
defender os seus interesses — apresenta-se
como indispensável para a controlar e fez recentemente uma aliança com o multimilionário Ilhor Kolomoisky, que tem tido fricções com
Zelenskii — e sai em defesa dos milicianos sempre que são alvo de críticas pelo seu cariz neonazi. Zelenskii também o faz, ainda que mais
timidamente, e chegou até a condecorar os
paramilitares do Azov por actos de bravura na

linha da frente, ao mesmo tempo que se reúne
com as suas altas patentes.
O Azov tem neste momento tanto poder que
chega a rejeitar as ordens do chefe de Estado
quando não concorda com elas, no que já é
visto por analistas como uma ameaça ao próprio Estado ucraniano. No Ænal de Outubro, o
comandante supremo das Forças Armadas ordenou o recuo das tropas ucranianas de Zolote e de duas outras cidades para aumentar a
distância entre as linhas da frente — eram de
30 metros, distância de arremesso de uma granada de mão — e evitar as constantes escaramuças e violações de cessar-fogo. O líder do
Azov não gostou e ameaçou enviar dez mil voluntários para Zolote, para “defender as posições conquistadas com sangue”.
DesaÆado, Zelenskii foi à linha da frente para
convencer os milicianos, mas acabou por os
acusar de o considerarem um “tolo” e de lhe
estarem a fazer um “ultimato”. Os milicianos
mantiveram-se Ærmes e acabaram por ser desarmados por militares ucranianos e retirados
da linha da frente, com a imprensa ucraniana
a referir que se temia que a explosiva situação
levasse ao derramamento de sangue.
Avakov teve um papel fundamental no desarmar da crise e, dentro do Governo, conquistou pontos, mostrando mais uma vez ser indispensável para a ordem interna. O seu poder
depende daquilo a que a imprensa ucraniana
diz ser um jogo duplo: apoiar as forças de segurança e militares e, ao mesmo tempo, os
milicianos.
A 28 de Outubro de 2019, Avakov visitou o
campo de treino da unidade em Mariopol para
lhe mostrar apoio público e, dias antes, deixou
claro que “a força especial Azov é uma unidade legal da Guarda Nacional ucraniana e os
seus militares têm sido exemplares nas tarefas
de combate desempenhadas na defesa da pátria”. “A campanha de informação sobre a alegada propagação de ideologia nazi entre os
militares é uma tentativa deliberada para descredibilizar a unidade, principalmente entre
os parceiros internacionais da Ucrânia, e provocar uma crise na relação com os nossos aliados”, continuou o ministro. Ao nível da comunicação visual, o Regimento Azov tem demonstrado recentemente um cuidado particular
para não ser conotado politicamente.

Azov estende tentáculos à Europa
A anexação da Crimeia e o apoio ao separatismo no Leste da Ucrânia dividiu a extrema-direita europeia a favor de Moscovo. A maior
parte dos grupos viu nas acções militares de

Em nome do Azov
No topo, à esquerda,
Andrii Biletski, líder do
partido de
extrema-direita Corpo
Nacional, e braço
político do Movimento
Azov, durante um dos
seus habituais protestos
nas ruas de Kiev. Em
cima, apoiantes do Azov
durante o Dia da
Ucrânia. Ao lado,
Neonazis no campo de
treino de Mariupol, onde
são treinados os
estrangeiros que
respondem ao apelo
para pegarem em armas
em nome do Azov
VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
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não tem precedente”, continua a mesma publicação de 23 de Junho de 2019.

Artes marciais para recrutar

Protagonistas
Denis Kapustin (em cima), um dos mais
influentes militantes de
extrema-direita, aliou-se ao Azov no
circuito de MMA, enquanto Olena
Semeniaka (à direita) é a responsável
pelo departamento internacional do
Corpo Nacional e tem viajado pela
Europa para estabelecer contactos.
Jason Blazakis, investigador associado
no Soufan Center (em baixo, à direita)
disse que a Ucrânia é a porta das
traseiras da extrema-direita na União
Europeia. E o oligarca Ilhor Kolomoiski
(em baixo, à esquerda) é um dos
grandes financiadores das milícias que
combatem os separatistas

Putin, promovidas por um dos seus mais próximos conselheiros e ideólogo de extrema-direita, Aleksandr Dugin, uma oposição ao atlanticismo ocidental, isto é, aos Estados Unidos,
à NATO e à União Europeia. A francesa União
Nacional e a italiana Liga continuaram a apoiar
a Rússia – por seu lado, o Chega já assumiu no
Parlamento a defesa da Ucrânia com um voto
de condenação da agressão russa, e foi por isso
elogiado pelo Movimento Azov.
Com a frente de batalha a ser-lhe desfavorável, a extrema-direita ucraniana viu-se isolada
no palco internacional e o Azov não perdeu
tempo a tentar inverter a situação, conseguindo-o com relativo sucesso. Em 2013, três militantes ucranianos de extrema-direita criaram
a Misanthropic Division (MD), uma rede internacional neonazi, com o objectivo de estabelecer um Estado etnonacionalista no país da
Europa de Leste. No entanto, a partir de 2015,
por causa da guerra com a Rússia, a rede passou a promover a causa ucraniana e a recrutar
combatentes internacionais para as Æleiras do
Azov — a MD ainda hoje se mantém activa, principalmente na Ucrânia.
Por outro lado, o braço político do Azov, o
Corpo Nacional (antes Corpo Cívico), montou
uma campanha internacional de sensibilização
sobre a ameaça russa e uma rede internacional
cuja responsabilidade coube a Olena Semeniaka, seguidora de Dugin até à anexação da
Crimeia e que viaja recorrentemente pela Europa participando em conferências — esteve
em Portugal em 2018 a convite do Escudo Identitário, organização neofascista portuguesa
inspirada no italiano CasaPound.
As acções de propaganda e o estreitar de
ligações protagonizados por Semeniaka começaram na Europa Central e de Leste e, depois,
foram alargados a países europeus mais distantes: Itália, Portugal, Noruega, Suécia e Reino Unido.
E, ao mesmo tempo, organizou eventos po-

líticos na capital ucraniana: as conferências
PanEuropa, em 2017 e 2018 em Kiev, e o projecto político Intermarium Support Group, um
grupo de apoio fundado em 2016 por Biletskii
que se baseia num conceito geopolítico alternativo ao atlanticismo e cujas raízes históricas
vêm do pensamento do polaco Jósef Pilsudski,
do período entre guerras mundiais. O conceito, apropriado pela extrema-direita, defende
uma estratégia de segurança focada no “etnofuturismo” e visa integrar países do Báltico ao
mar Negro numa aliança regional — foi a resposta do Azov ao sentimento de abandono da
Ucrânia pelo Ocidente.
O Azov convida para estas palestras teóricos
da extrema-direita, entre os quais o norte-americano Greg Johnson (deportado da Noruega
em Novembro de 2019, por elogiar o terrorista Anders Breivik, falhando um voo para Portugal, onde vinha assistir a uma conferência
no Iscte-IUL sobre imigração e extrema-direita) e líderes políticos, focando-se, no caso do
Intermarium, nos países que fariam parte da
desejada aliança.
Esses contactos internacionais têm também
como objectivo a formação de uma Legião
Estrangeira Ucraniana. “Os voluntários estrangeiros começaram a juntar-se ao Batalhão
Azov em 2014-2015. Assim, quando o Partido
Corpo Nacional foi fundado, a orientação política sobre a criação de uma Legião Estrangeira Ucraniana – o nosso sonho em comum
– foi inserida no nosso programa político”,
lê-se numa publicação de Facebook do Intermarium Support Group em que anunciou que
a IV conferência da organização, em Zagreb,
na Croácia, “promete levar a cooperação a
outro nível”.
O Regimento Azov já é membro honorário
da organização de veteranos Francopan, que
coopera com a Legião Estrangeira Francesa.
“Para esta organização [o Azov], a cooperação
sinergética comforças armadas estrangeiras

A Ucrânia é para a
extrema-direita o
que o Daesh
conseguiu na Síria
Jason Blazakis

A violência sempre foi uma característica da
extrema-direita e o militarismo e as artes marciais os escapes. Com o sucesso das artes marciais mistas (MMA), os seus militantes viram
um novo terreno onde se podiam implantar,
prosperar e, mais importante, recrutar. E, pelo
meio, tecem ligações internacionais através de
torneios em que participam lutadores dos Estados Unidos e Europa.
O Azov percebeu-o e agarrou essa oportunidade aliando-se a Denis Kapustin (conhecido
por Denis Nikitin), um dos mais inÇuentes militantes da extrema-direita europeia, cidadão
russo-alemão e dono da marca desportiva White Rex. Nikitin dedicou-se em tempos a treinar
militantes do britânico Acção Nacional, grupo
neonazi banido pelas autoridades, e é o verdadeiro responsável pelo Reconquista Club, local
onde o Azov organiza torneios em Kiev.
“Se matarmos um imigrante por dia, são 365
imigrantes por ano. Mas dezenas de milhares
chegarão de qualquer forma. Percebi que estamos a combater as consequências, não as
causas. Agora combatemos pelas mentes; não
nas ruas, mas nas redes sociais”, disse Nikitin
ao The Guardian, em Abril de 2018.
Nikitin é o responsável por trazer lutadores
dos EUA e da Europa para os torneios que organiza através de uma rede de ginásios em todo
o continente europeu. Em França, organiza o
Pride France desde 2013 em Paris, e o Day of
Glory em Lyon, em parceria com o Blood and
Honor, considerado grupo terrorista pela Europol. E desde 2015 que organiza o festival alemão Kampf der Nibelungen (entretanto banido
pelas autoridades alemãs) e o grego Pro Patria,
em parceria com antigos e actuais elementos
do neonazi Aurora Dourada. Já em 2018 fundou
o Shield and Sword, um festival de extremadireita com um torneio de MMA.
As ligações de Nikitin estendem-se a todo o
continente e chegam até aos russos do Fathers
Frost Mode (FFM), que também organiza torneios de MMA — o Hammer of the Will, por
exemplo. Nikitin e o líder do FFM, Max Savelev,
são próximos — o segundo esteve em Portugal
em 2018. Mas há quem não tenha pudor em
dizer que a Ucrânia pode ser uma base para os
militantes de extrema-direita. No início de
Maio, Bogdan Khodakovski, líder do grupo neonazi ucraniano Tradição e Ordem, próximo do
Azov, apareceu num vídeo em directo no Instagram, em que Nikitin fez de tradutor, e disse
que a “União Europeia tem de ser destruída”.
“Estamos a apelar às forças na Europa: estamos prontos para vos dar uma base, um espaço seguro e avançar em conjunto com uma
Cruzada contra Bruxelas, os liberais e os imigrantes”, disse Khodakovski, sublinhando “serem bem recebidos na Ucrânia para todo o tipo
de treinos”. E vários foram os internautas que
perguntaram “como posso fazer para treinar
convosco na Ucrânia?”, tendo como resposta
a sugestão de enviarem mensagens privadas.
Os dois líderes de extrema-direita anunciaram ainda no mesmo directo que a Tradição e
Ordem vai abrir uma Ælial na Alemanha, para
unir “eslavos e alemães” e “partilhar conhecimento teórico e prático”. Os contactos de MMA
servem, assim, para estabelecer pontes e criar
organizações com ligações à extrema-direita
ucraniana, que lhes oferece treino militar.
Transformado num grande movimento com
enorme inÇuência na Ucrânia, o Movimento
Azov e seus aliados tornaram o país num farol
para uma parte da extrema-direita.
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Extrema-direita portuguesa
usa torneios de artes marciais
para estreitar laços
com neonazis europeus

Os torneios de artes marciais têm servido para recrutar, confraternizar e criar ligações
entre movimentos de extrema-direita, de Portugal à Rússia. Autoridades portuguesas
olham com preocupação para estas movimentações que podem criar facções violentas
Por Ricardo Cabral Fernandes
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fachada de uma antiga loja
de ferragens no bairro do
Rego, em Lisboa, não dá a
entender o que por lá se
passa, e a sua página de
Facebook também não. Não
há publicações actualizadas,
apenas um vídeo promocional em que as caras são omitidas, concentrando-se nas técnicas de kickboxing. Foi partilhado por elementos das extremas-direitas portuguesa e russa.
O ginásio chama-se Trebaruna — Núcleo Desportivo e Cultural, foi fundado legalmente em
Dezembro de 2016 na Conservatória de Registo Civil de Odivelas. O nome Trebaruna tem
origem na mitologia lusitana (terá sido uma
divindade do lar ligada à água), cuja decomposição etimológica mais comum é treba e runa,
que signiÆcam, respectivamente, “casa” e “segredo”. Os símbolos e a terminologia desta
mitologia são usados por uma parte da extrema-direita portuguesa.
Meses depois, nasceu em Portugal o Escudo
Identitário, um movimento neofascista, e formou-se uma nova parceria: organizou-se um
evento nacional em que marcaram presença
destacadas Æguras da extrema-direita portuguesa, italiana e russa.
No vídeo promocional do Trebaruna, publicado a 12 de Junho de 2018, aparece Gonçalo
Portugal, cujo nome verdadeiro é Gonçalo Neves, e que é uma peça fundamental na ligação
entre os militantes portugueses e os russos.
Nesse registo, um dos protagonistas enverga
uma T-shirt branca com o logótipo do Escudo
Identitário.
Parte dos membros do Escudo Identitário
começou o percurso político na Juventude Nacional Renovadora e abandonou-a por sentir
que precisava de uma organização mais direccionada para a juventude e sem os constrangimentos de um partido. Queriam focar-se no
combate ideológico, cultural e extraparlamentar, nas ruas, e não em disputas eleitorais em
que a extrema-direita, nomeadamente o Partido Nacional Renovador, sempre teve diÆculdade em singrar (nas últimas legislativas, em
2019, obteve 0,33% dos votos).
Fundaram o Escudo Identitário e inspiraramse na italiana CasaPound e na francesa Génération Identitaire, organizando acções mediáticas surpresa contra a imigração e a ameaça
que, dizem, representa para a identidade europeia. Por exemplo, colaram cartazes em escolas e universidades contra a ideologia de
género e organizaram uma parada neofascista
nos Restauradores, em Lisboa, em 2018, para
celebrar a independência de 1640, e fazem acções de distribuição de comida e roupa. Em
2018, uma comitiva foi a Roma encontrar-se
com militantes do neofascista CasaPound.
O Escudo Identitário tem hoje pouca actividade pública e é acusado por uma parte da
extrema-direita de ter deixado de ser identitária (acusação por si recusada). Ainda assim,
em 2018 pareceu que poderia ser um ponto de
conÇuência entre a extrema-direita.
A 21 de Julho de 2018, os escudistas organizaram o que veio a ser o ponto alto dessa possível conÇuência: a conferência “A realidade
de hoje: agenda e soluções para o futuro”, no
Palácio da Independência, em Lisboa. Marcaram presença como oradores o vice-presidente do PNR, João Pais do Amaral, Nuno
Afonso, do Escudo Identitário, Rui Amiguinho, da Associação Portugueses Primeiro e
dirigente da editora de extrema-direita Contra-Corrente, Gianluca Iannone, líder da italiana CasaPound, e Maxim Savelev, chefe do
russo Father Frost Mode.

Depois de um dia de debate, houve um combate de artes marciais no ginásio Trebaruna e
um concerto numa discoteca perto das Docas
de Lisboa. Num vídeo da festa, partilhado por
Gonçalo Portugal no Instagram, vêem-se várias
pessoas a fazerem a saudação nazi enquanto
uma banda actua.
Estes russos são militantes do Father Frost
Mode, que vieram a Portugal a convite de Gonçalo Portugal. Um dia antes da conferência
orientaram um workshop de saúde e de artes
marciais mistas (MMA, na sigla inglesa) na Costa de Caparica. Durante essa estadia, aproveitaram para publicitar o torneio que organizam
todos os anos na Rússia, passearam por Lisboa
e, à noite, divertiram-se no Bar Cave, no Bairro
Alto, cuja gestão está a cargo de Gonçalo Portugal.
“Imensos visitantes de Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, República Checa, até dos
tão distantes Brasil e Estados Unidos, vieram
a Portugal para este grande evento”, escreveu
Dimitri Andriunin, outro dos líderes do grupo
russo, no Instagram.

Fortalecer laços

Ligação internacional
Gonçalo Portugal (cujo
nome verdadeiro é Gonçalo
Neves), gerente do Bar
Cave, no Bairro Alto, em
Lisboa, parece ser um dos
elos internacionais de uma
parte da extrema-direita
portuguesa. Convidou os
russos do Father Frost
Mode a virem a Portugal,
combateu num clube do
Movimento Azov, treinou
com os americanos do Rise
Above Movement em Kiev,
disparou uma arma na
Polónia, combateu num
torneio do Aurora Dourada
na Grécia e já esteve na
Rússia e na Noruega

Os ginásios, workshops e torneios internacionais de MMA têm sido ferramentas usados pela
extrema-direita para recrutar e estabelecer
contactos internacionais e muitos destes eventos são coordenados por Æguras e grupos ligados ao Movimento Azov, da Ucrânia, que em
Portugal vê no Escudo Identitário um aliado e
que já elogiou o partido Chega. Os torneios
começaram por ser amadores, e alguns ainda
o são, mas muitos tornaram-se proÆssionais e
uma importante fonte de receita.
E por isso há militantes em tempos próximos
do Escudo Identitário a participar nestes torneios, e por trás desta teia de eventos está o
cidadão russo-alemão Denis Kapustin (conhecido por Denis Nikitin), um dos mais conhecidos representantes da extrema-direita europeia
nas artes marciais, dono da marca desportiva
White Rex. É aliado do Azov e próximo do
Father Frost Mode. Nikitin organizou ainda
torneios associados ao partido alemão neonazi
NPD, ao CasaPound e a grupos hammerskins,
avança a Vice News.
Um destes torneios decorreu num armazém
em Atenas, na Grécia, em Abril de 2019, e nele
participaram 11 portugueses. Foi a quinta edição do Pro Patria, torneio de MMA co-organizado por Kapustin e Dimitris ZaÆropoulous,
apontado como um dos responsáveis por ataques nas ruas gregas contra imigrantes e militantes de esquerda em colaboração com o
partido neonazi Aurora Dourada, disseram ao
P2 fontes antifascistas gregas do circuito de
MMA. No evento participaram lutadores vindos
de França, Alemanha, Áustria, Suíça, Hungria,
Eslováquia e República Checa, além de gregos
e portugueses.
Um dos portugueses a marcar presença foi
João Martins, Ægura conhecida nos círculos de
extrema-direita e condenado a 17 anos de prisão (cumpriu nove anos e quatro meses) pelo
assassínio de Alcindo Monteiro, no Bairro Alto,
em 1995. “A minha presença, juntamente com
outros portugueses, num evento de MMA,
prendeu-se com o convite que foi dirigido a
alguns portugueses para participarem no mesmo, tendo eu aceitado deslocar-me a Atenas
com o intuito de apoiar os participantes”, disse, em Fevereiro, por escrito, ao P2 o também
director da revista Plus Ultra, da editora de extrema-direita Contra-Corrente e que acompanhou os escudistas a Itália.
“Estes torneios, à imagem de conferências
ou concertos, são organizados com o
c
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intuito de fortalecer laços entre os identitários
europeus, os quais são em boa medida pessoas
ligadas às práticas desportivas”, continua o
militante de extrema-direita. Recusou, no entanto, a sugestão de serem momentos de formação política e de recrutamento. No limite,
admitiu, poderão ser “usados para publicitar
uma adesão desses organismos a práticas desportivas e a um modo de vida saudável”.
O director da revista fez-se acompanhar por
Luís Graça, antigo elemento do Escudo Identitário e Ælho de Luís Filipe Graça, presidente
da Mesa da Convenção do Chega de André Ventura, e Gonçalo Portugal, que enfrentou no
ringue um lutador da equipa checa patrocinada pela marca White Rex de Kapustin. Ganhou
e recebeu uma medalha por isso, ostentandoa na sua conta de Instagram. Luís Graça trabalhou no Bar Cave e Gonçalo Portugal esteve
presente na manifestação do Escudo Identitário no 10 de Junho de 2019 em Lisboa.

O elo internacional
Gonçalo Portugal parece ser um dos elos fundamentais nas ligações internacionais do movimento neofascista português. Em Abril de
2018, um ano antes do torneio na Grécia, participou num outro no Reconquista Club, um
restaurante com um ringue do Movimento
Azov em Kiev e cujo verdadeiro responsável é
Kapustin. Treinou também em Kachalka, ginásio ao ar livre no centro da capital ucraniana,
com elementos do grupo norte-americano Rise Above Movement (RAM), e meses depois,
em Outubro, quatro deles foram detidos pelo
FBI, entre os quais Robert Rundo, um dos líderes, por incitamento a revoltas.
O RAM é um grupo de extrema-direita de
artes marciais responsável por ataques organizados a comícios de esquerda em cidades da
Califórnia, nos Estados Unidos. Outros três dos
seus membros foram condenados, por motim,
por causa dos incidentes em Charlottesville,
Virgínia, em Agosto de 2017, quando uma activista antifascista foi assassinada.
Membros do RAM têm levado a cabo uma
estratégia de internacionalização estabelecendo contactos na Europa. Em 2018, visitaram o
CasaPound, em Itália, marcaram presença no
festival neonazi Shield and Sword (SS), em Ostritz, na Alemanha, e, em Fevereiro deste ano,
no “Dia da Glória”, em Budapeste, na Hungria,
e em memória de soldados nazis mortos na II
Guerra Mundial. Em Março estiveram na Marcha Lukov, em memória de um dirigente nazi
búlgaro, nas ruas de SóÆa.
Gonçalo Portugal surge num vídeo promocional do RAM a treinar em Kachalka com elementos seus. O grupo participou num torneio
no Reconquista Club a convite do Azov, encontrando-se com Kapustin, e deixaram clara a
sua internacionalização na rede social GAB,
muito usada pela extrema-direita por causa das
tímidas restrições de publicação. “Um dos nossos rapazes [Robert Rundo] teve a honra de
ser o primeiro americano a competir no torneio pan-europeu no Reconquista, na Ucrânia.
Foi uma grande experiência conhecer nacionalistas que vieram de tão longe como Portugal
ou Suíça”, escreveram.
Os seus contactos com os ucranianos não se
Æcaram por aqui. Em Dezembro de 2018, Gonçalo Portugal regressou a Kiev para treinar no
mesmo ginásio ao ar livre. “Nada consegue
parar o sangue português”, escreveu no Instagram, exibindo as suas tatuagens, algumas com
simbologia associada à extrema-direita, em
pleno Inverno.
Foi também em Dezembro desse ano que se
realizou em Kiev a quarta edição do festival

neonazi Asgardsrei, onde bandas tocaram e
houve um torneio de MMA, organizado pelo
russo Alexei Levkin. O russo é líder do grupo
neonazi Wotanjugend e tem ligações ao Aurora Dourada e a Olena Semeniaka, responsável
pelo Departamento Internacional do Corpo
Nacional, o braço político do Azov. Levkin combate há cinco anos nas Æleiras do Azov.
Em 2018, Gonçalo Portugal viajou ainda até
Varsóvia, na Polónia, onde disparou uma submetralhadora Uzi na carreira de tiro PM Shooter, publicando depois uma fotograÆa desse
feito no Instagram, conÆrmou o P2. As ligações
entre a extrema-direita polaca e a ucraniana
são bastante fortes.
Em Outubro de 2019, o militante português
esteve num torneio de MMA organizado pelo
Father Frost Mode, em Moscovo, na Rússia.
Por Æm, em Janeiro deste ano, viajou até Oslo,
na Noruega, onde treinou num ginásio — o país
tem um forte movimento de extrema-direita,
o pan-escandinavo Nordic Resistance Movement (a Nova Ordem Social, de Mário Machado,
estabeleceu laços com ele), ao qual Semeniaka
prometeu, numa entrevista à organização, a
oportunidade de treinar “tácticas militares, tiro
e mais” na Ucrânia.
Contactado, Gonçalo Portugal recusou-se a
abordar as suas participações em torneios de
MMA e viagens ao estrangeiro. A sua conta de
Instagram foi, entretanto, apagada.

Sinais preocupantes
A narrativa de que estes encontros servem sobretudo para promover “práticas desportivas
e um modo de vida saudável”, como disse João
Martins, é, no entanto, contestada. “O desporto acaba por assumir um elemento de ligação,
que aproxima as pessoas umas das outras, ao
mesmo tempo que também arrasta a ideologia”, disse ao P2 Alexandre Guerreiro, analista
de justiça e segurança e ex-elemento da secreta portuguesa SIED. Trata-se, portanto, de um
campo de recrutamento, por “mais tarde ou
mais cedo, ainda que [no início] não se pense
como aquelas pessoas, se acabar por ver neles
uma família”.
O mais “preocupante” para Alexandre Guerreiro são as viagens do militante português,
sozinho à Ucrânia, Rússia, Polónia e Noruega

Torneio neonazi
Gonçalo Portugal, no ringue, e João
Martins viajaram com outros nove
portugueses até Atenas, na Grécia,
para marcar presença num torneio
organizado por elementos ligados ao
neonazi Aurora Dourada
e acompanhado à Grécia, e o estreitar dos laços
internacionais. “Nas primeiras viagens, pode
ter ido tentar perceber o que iria encontrar,
para saber se era seguro e se podia ser interessante para ele próprio ganhar inÇuência em
Portugal através desse leque de amizades com
o exterior. Só depois de sentir esse conforto,
leva outros elementos”, formando novos quadros, refere o analista.
Para Guerreiro, estes contactos “podem signiÆcar que, com essa extensão e ampliação
da rede para a Península Ibérica, podemos vir
a ter uma ameaça futura” de criminalidade
violenta.
O especialista teme que os fenómenos da
extrema-direita, considerados de ódio racial,
não recebam a devida atenção como “ameaça
à segurança com proporções até transnacionais”. “Parece que estamos à espera que aconteça algo semelhante ao 11 de Setembro [de
2001] para a partir daí passarmos a assumir a
proporção devida”, disse Guerreiro.
“Estes movimentos são inimigos do Estado
de direito e claro que são uma ameaça”, frisou
ao P2 um alto responsável das forças e serviços
de segurança. “A extrema-direita internacional
está a adoptar cada vez mais métodos violentos
para mostrar a sua força e inÇuência e estas
ligações portuguesas ao circuito de MMA são
um risco acrescido para a criação de facções
violentas. Essa ligação às artes marciais é perigosa”, conclui.
A Polícia Judiciária considera estes sinais
preocupantes e garante estar a acompanhá-los
com a devida atenção, disse ao P2 fonte oÆcial
da instituição, sublinhando que a extrema-direita é uma ameaça que tem de ser tida muito
em conta.
A extrema-direita voltou em Maio a ser tema
de atenção pelo Conselho de Fiscalização do
Sistema de Informações da República (CFSIRP)
ao alertar, no seu mais recente relatório, para
os riscos de “extremismos violentos” e para a

“criminalidade protagonizada por grupos extremistas conotados, seja com a insurreição
organizada, seja com posturas identitárias e
mesmo de supremacia branca”.

Projecto geopolítico
Os torneios internacionais são ponto de contacto internacional, mas há outras ligações. A
4 de Maio de 2019, o Escudo Identitário organizou a conferência “Prisma”, e Olena Semeniaka, responsável pelo Departamento Internacional do Corpo Nacional, veio a Lisboa falar
e João Martins esteve na audiência — afastou-se,
entretanto, da organização.
“A Olena Semeniaka agradecemos profundamente o esforço em estar presente, a elucidativa palestra sobre a situação política no seu
país e a militância do Azov”, lê-se numa publicação do movimento identitário no Facebook,
que elogia o programa Intermarium que ela
veio apresentar: um conceito antigo, de origem
polaca, recuperado pelo Movimento Azov e
apresentado como uma estratégia de segurança alternativa à NATO e à União Europeia, que
visa integrar países do Báltico ao mar Negro
numa aliança regional.
As ideias do Azov também se estão a aproximar do Chega, de André Ventura, em particular da sua organização para a juventude.
Numa publicação no Facebook, a 17 de Abril,
o Intermarium Support Group, do Azov, partilhou um vídeo do Chega em que um dos candidatos à presidência da sua Juventude, Carlos
Martins, diz que o líder europeu em que mais
se revê é o húngaro Viktor Orbán e considera
o projecto geopolítico Intermarium “interessante” e a ser encarado com “seriedade” se a
União Europeia não estiver à altura dos desaÆos
geopolíticos. E um dos candidatos da lista para
conselheiro regional da zona norte do Chega
é Manuel Rezende, cronista no jornal de extrema-direita O Diabo, e que fez parte da direcção
do Escudo Identitário e continua a ele ligado.
Foi também um dos conferencistas no evento
que acolheu Semeniaka.
Oleksii Kuzmenko, investigador do
Bellingcat que se dedica a monitorizar a
extrema-direita, contribuiu para esta
investigação
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Misanthropic Division, a ponte que ligou
neonazis portugueses e ucranianos
A rede internacional neonazi estendeu laços por toda a Europa. Em Portugal, nasceu uma
célula em 2015 que teve pouca expressão para além das redes sociais. Mas foi a partir daí
que a extrema-direita portuguesa e ucraniana estabeleceram ligações
Por Ricardo Cabral Fernandes

É

hoje quase inexistente em
Portugal e nem uma dezena de
membros chegou a ter em solo
nacional, mas representou o
início dos contactos internacionais entre a extrema-direita
portuguesa e ucraniana, que
se mantêm e aprofundam até
hoje. A rede internacional Misanthropic Division
teve células em vários países e Portugal não
lhe escapou.
Tudo começou em 2013, quando três militantes de extrema-direita criaram a Misanthropic Division (Divisão Misantrópica), uma rede
internacional neonazi, com o objectivo de estabelecer um Estado etnonacionalista na Ucrânia, onde as forças de extrema-direita já tinham
saído das margens da política. Criaram raízes
e a rede ganhou um novo impulso com a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, e com
a guerra no Leste do país contra os separatistas
apoiados por Moscovo.
A rede estendeu tentáculos e estabeleceu
contactos com a milícia do Sector Direito, organização guarda-chuva para grupos patrióticos e neonazis ucranianos, e, depois, com o
Movimento Azov, mais organizado e com melhores meios. Formaram-se células em França,
Alemanha, Polónia, Rússia, Itália e Finlândia,
por exemplo, e passou a propagar a causa ucraniana contra a agressão russa e recrutar elementos estrangeiros para as Æleiras do Azov.
E ainda hoje se vêem emblemas da rede em
coletes balísticos de milicianos.
Os portugueses não Æcaram atrás e, em 2015,
João Martins, Ægura conhecida nos círculos de
extrema-direita e condenado a 17 anos de prisão (cumpriu nove anos e quatro meses) pelo
assassínio de Alcindo Monteiro, no Bairro Alto,
em 1995, organizou uma conferência que levou
o italiano Francesco Saverio Fontana, ligado
ao neofascista CasaPound, a um quartel dos
bombeiros em Paços de Arcos, em Oeiras.
Fontana, hoje com 57 anos, começou por
pertencer à milícia do Sector Direito, mas, impedido de ir para a linha da frente, abandonoua e juntou-se ao Azov, onde recebeu formação
militar. No entanto, acabou, meses depois, por
ser expulso da milícia por má condição física
e indisciplina, de acordo com a britânica Hope
Not Hate, organização que monitoriza a extrema-direita britânica e europeia. Aderiu à Misanthropic Division e, em 2015, recebeu a missão de viajar pelo mundo para dar conferências
e recrutar combatentes estrangeiros – a extrema-direita europeia dividiu-se entre apoiar ou
opor-se à Rússia, vista como farol do combate
à NATO e União Europeia.
“Na conferência percebeu-se que vários

Viagem à Ucrânia
Em 2016, o português Paulo Russo,
em cima, visitou o centro social do
Movimento Azov, em Kiev, na
Ucrânia. É o responsável pelo site da
loja da célula da Misanthropic
Division no país da Europa de Leste

eram os grupos nacionalistas ucranianos que
participavam no conÇito, entre eles a tal MD.
Tal gerou simpatia por esse grupo entre alguns
portugueses e não passou disso, uma solidariedade verbal, não havendo qualquer MD em
Portugal”, disse ao P2, em Fevereiro, João Martins. A conferência foi anunciada no site oÆcial
da rede.
Finda a conferência em Portugal, o militante italiano apareceu dias depois em Newcastle,
no Reino Unido, onde estabeleceu uma nova
liderança para a célula britânica da MD. Pelo
menos dois membros da célula viajaram até à
Ucrânia. E, em Janeiro de 2016, Fontana viajou
até França para dar uma conferência em Nantes, que acabou por não se realizar. E desde aí
desapareceu dos olhares públicos.
A rede internacional tem sido monitorizada

por forças de segurança de vários países onde
se implementou – Portugal não é excepção – e,
no Brasil, a Polícia Civil avançou, em Dezembro
de 2016, com uma grande operação em sete
cidades do Rio Grande do Sul contra vários
elementos neonazis, entre os quais um de 26
anos, suspeito de pertencer à Misanthropic
Division. Dez meses antes, um italiano esteve
no Brasil a recrutar militantes para receberem
treino militar na Ucrânia, disseram as autoridades. Pelo menos um brasileiro ligado à rede
foi combater na Ucrânia, apesar de o Azov negar ter, na altura, brasileiros nas suas Æleiras.
A célula brasileira continua activa pelo menos nas redes sociais e a Polícia Civil de São
Paulo está a investigá-la por apologia ao nacional-socialismo, depois de um polícia antifascista a ter denunciado nas redes sociais.
Em Portugal, a MD nunca teve a importância
que em outros países desempenhou. Nunca
chegou a ter mais de dez elementos, sabe o
P2, e dedicou-se sobretudo a actividades de
propaganda nas redes sociais, publicando vídeos e imagens, a apoiar os milicianos do Movimento Azov que no Leste da Ucrânia combatiam os separatistas. Mas, por outro lado,
representou o início dos contactos internacio-

nais com a extrema-direita ucraniana, daí a
sua importância. Relações que desde 2015 se
têm estreitado.
“A MD nunca existiu em Portugal. Quando
muito, conheceu uma ou outra página de apoio
em português no Facebook”, continuou Martins, acusando uma investigação do Diário de
Notícias de Fevereiro de 2019 de o ter ligado
“estupidamente à MD por forma a tecer uma
monstruosa teia neonazi”. Para João Martins,
este tema é um “não-assunto” e a “MD existe
formalmente somente na Ucrânia”.
No entanto, a MD existiu de facto em Portugal e, sabe o P2, Martins foi um dos principais fundadores do grupo no país e usou-o
para estabelecer contactos internacionais
que se vieram a consolidar nos anos que se
seguiram.
O blogue Ukrainian Crusade, ligado ao Azov,
publicou, a 26 de Março de 2015, a carta de
princípios da Misanthropic Division International e no parágrafo de introdução pode ler-se:
“Desenvolvido pela Comissão Interna da MD
liderada por Joao e Bruno. Aprovada pelas direcções das MD da Europa e de Leste. Dizemos
obrigado por este excelente trabalho e pelo
número mágico” de 14 tópicos. Um dos elementos que integravam na altura a célula portuguesa, a par de João Martins, chama-se Bruno, sabe o P2. O número 14 tornou-se um símbolo da extrema-direita ocidental e refere-se
às 14 palavras “We must secure the existence of
our people and a future for white children” (temos de garantir a existência do nosso povo e
o futuro das crianças brancas).
Mas a possível importância que elementos
portugueses podem ter na rede internacional
vai mais além, e chega até aos dias de hoje. Um
outro elemento da MD Portugal é Paulo Russo
(nome nas redes sociais), com pouco mais de
50 anos. Em 2016, viajou até Kiev, na Ucrânia,
e esteve no centro social Casa dos Cossacos,
do Azov, e é o administrador do site da loja de
roupa Walknvt (signiÆca valknut, que, na mitologia nórdica, tão cara para este quadrante
da extrema-direita, se traduz por “guerreiros
caídos”). A loja é apontada como uma das fontes de receita da rede internacional e vende
emblemas e bolsas de cintura da Misanthropic
Division. A marca foi criada em 2013, o site
registado em Março de 2018 e actualizado pela
última vez em Fevereiro deste ano.
Além disso, são inúmeras as fotograÆas em
que João Martins e Paulo Russo, envergando
T-shirt da Misanthropic Division, aparecem
juntos e numa delas o segundo faz mesmo a
saudação nazi. E noutras usa T-shirts da loja
Walknvt. Contactado, Paulo Russo recusou-se
a falar com o P2.
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A versão
falseada sobre
Aristides de
Sousa Mendes
na Wikipédia
Comentário Uma fonte de informação
incontornável nos nossos dias, a Wikipédia
esconde muitas armadilhas. A página sobre
Aristides de Sousa Mendes, por exemplo,
está pejada de falsidades, numa tentativa de
denegrir a imagem do antigo cônsul
Por Irene Flunser Pimentel

M

uito jovens referem-se
ao que está na
Wikipédia, à qual eu
própria recorro, com
cuidado, como se o
que lá aparece fosse
uma verdade universal (existirá?), quando
é apenas a interpretação de quem escreveu o
texto. É certo que História é sempre uma interpretação, baseada em provas e em factos
que aconteceram no passado, aos quais se
chega através de fontes primárias, e que quem
a estuda tem um olhar pessoal e subjectivo.
Só que essa interpretação deve ser credível,
sem cair em anacronismos nem em falsiÆcações, por razões ideológicas ou outras. Ora,
diversas vezes, recebi queixas acerca da página em português da Wikipédia sobre Aristides
de Sousa Mendes (A.S.M.) e da própria
Wikipédia me pediram a opinião de historiadora. A leitura da página é chocante, pois espalha insinuações, difunde falsidades, factos
não provados, com o objectivo de elogiar
Salazar e denegrir o ex-cônsul em Bordéus.

Uma versão
Começarei, assim, por mostrar como o autor
anónimo da página, que designarei por “A”,
procede, para falsiÆcar a história, através da
sua interpretação revisionista. Procurarei depois relatar os factos e a acção de A.S.M., em

Junho de 1940, com o máximo de objectividade, apresentando, evidentemente, a minha
própria interpretação. Chamo, aliás, a atenção
para o facto de que nem “A”, ao denegrir A.
S.M., se permite aÆrmar que este não concedeu milhares de vistos, em Junho de 1940.
Logo no resumo, “A” revela ao que vem, citando o meu colega e amigo Avraham Milgram, do memorial Yad Vashem, para mostrar
que o ex-cônsul em Bordéus passou, na realidade, menos vistos do que os 30 mil habitualmente apregoados (não por historiadores), como se isso diminuísse, de alguma forma, a acção de A.S.M..
Mas mais: “A” declara que estes vistos não
salvaram ninguém, porque ninguém estava
em perigo em Junho de 1940 (!!!), além de insinuar que A.S.M. apenas concedeu vistos a
amigos, “banqueiros, milionários, políticos
que teriam tido oportunidade de escapar”,
para obter lucros pessoais e que a sua carreira de cônsul terá sido “algo atribulada”. Há
também aÆrmações sobre a vida pessoal e familiar de A.S.M. que nada têm a ver com a sua
acção em Junho de 1940. Veja-se então a argumentação de “A” para desvalorizar A.S.M.:
Sobre a controvérsia em torno do número
de vistos, “A” refere a contabilização de Avraham Milgram dos vistos documentados: ou
seja, 2862, entre 1 de Janeiro e 22 de Junho de
1940. Nunca se saberá ao certo qual o número de vistos concedidos em Bordéus, Baiona
ou Hendaia, tanto na rua como na fronteira,
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por A.S.M., até porque apôs a sua assinatura
em meras folhas de papel, muitas perdidas.
Milgram, tal como eu, reconhece que a maioria dos refugiados, judeus ou outros, que, no
Verão de 1940, chegou à fronteira de Portugal,
o fez graças ao cônsul em Bordéus.
Sobre a questão do anti-semitismo, concordo com Milgram que não fazia parte da ideologia e prática do regime salazarista, nem se
fazia sentir em grande escala em Portugal,
séculos depois das conversões forçadas e expulsões e fugas de judeus. Além do mais, se
houve semelhanças entre o regime salazarista e o nazi, também houve diferenças assinaláveis entre ambos. Um judeu, em Portugal,
era alguém de outra religião e cultura, mas
não pertencia a uma “raça” à parte, como
para os nazis. Mas, não sendo um anti-semita
racial, Salazar também não foi um Ælo-semita,
nem apoiou directamente os refugiados, nem
estes “foram acolhidos, alimentados e apoiados” por ele, como alega “A”.
A parte mais polémica do texto é a forma
como “A” escolhe citar várias Æguras ligadas
ao regime de Salazar, que sempre procuraram
desacreditar a Ægura do cônsul, como foi o
caso de José Hermano Saraiva, segundo o qual
o próprio regime teria “transportado” para
Portugal “40 mil”. E que dizer do benemérito
Francisco Leite Pinto, segundo o qual teriam
sido organizados “comboios do volfrâmio”,
que regressaram cheios de “refugiados para
Portugal”? Não há qualquer vestígio desses
“comboios” e verdade é apenas o facto de
Portugal ter exportado esse minério para a
Alemanha nazi. “A” refere também o embaixador João Hall Themido, cujo objectivo é
combater o “mito” sobre A.S.M., “criado por
judeus e pelas forças democráticas saídas do
25 de Abril”. Falsa é a interpretação de Themido de que, com a sua actuação, A.S.M. afectou “o estatuto de neutralidade do país”.
Deve-se ter em conta o contexto da guerra
e da política anti-semita nazi, que se desenrolou em diversas etapas, até ser decidido o
assassinato de todos os judeus europeus (Holocausto), iniciado na segunda metade de
1941. A partir de 1938, a política nazi passou
por expulsar todos os judeus dos seus territórios e, por isso, necessitava que outros países os recebessem. Como se sabe, estes, tal
como Portugal, fecharam as suas fronteiras.
É certo que Portugal chegou a estar em perigo de ser invadido pela Alemanha, mas não
devido a A.S.M., mas quando os alemães programaram a tomada de Gibraltar e da Península Ibérica, através da Operação Félix, programada para 12 de Novembro de 1940, que
não teve lugar.

Memória
À esquerda, Aristides de
Sousa Mendes com o
rabino Kruger. Em cima,
antiga Casa do Passal,
em Cabanas de Viriato,
onde viveu Sousa
Mendes. A casa será um
centro de memória, em
homenagem ao antigo
cônsul, que salvou
milhares de judeus em
fuga ao nazismo, em
1940. Em baixo,
Aristides de Sousa
Mendes e um visto do
consulado de Bordéus
concedido a 19 de
Junho de 1940

“A” assinala que o episódio de Bordéus ocorreu antes do “Holocausto” — o que é um facto
— para dar a entender que quem recebeu os
vistos não necessitava de se salvar, em Junho
de 1940. Refuta também a aÆrmação de que
“todos aqueles que receberam vistos foram
‘salvos’”, mas o facto é que o foram, pois, caso
contrário, teriam Æcado em territórios ocupados pelos nazis e viriam a ser vítimas do
Holocausto.
Quanto à Circular n.º 14 — surgida na sequência de outras do Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE) para evitar uma “inundação de judeus” — foi muito estudada, desde o
trabalho pioneiro de Rui Afonso, de 1995. “A”
ergue-se contra o facto de essa circular ter
sido “criticada, sobretudo por aqueles que
querem atacar o Estado Novo”, mas a historiograÆa o que faz é detectar as suas causas e
consequências.
E chegamos a Junho de 1940, quando Aristides concede vistos “indiscriminadamente”,
adjectivo utilizado por “A”, com o acrescento
de “que Bordéus não era o único consulado
que emitia vistos”. Pois não; as circulares do
MNE eram dirigidas a todos os consulados de
Portugal, mas a acção de A.S.M. foi diferente
de todas as de outros diplomatas portugueses.
Revelador de ignorância de “A” é o facto de
não perceber que, para receber vistos de A.
S.M., se tinha de chegar ao Sul de França, país
onde muitos dos refugiados em perigo já se
encontravam, após a fuga dos seus países. E
que judeus dos Países Baixos e Polónia nunca
conseguiram sair dos seus países ocupados.
Não posso também deixar de mencionar
frases e adjectivos destinados a provocar no
leitor dúvidas sobre a postura de A.S.M., como
a insinuação de que a sua acção se teria devido a “insanidade mental”. Por outro lado, há
muitos testemunhos escritos e orais de pessoas que beneÆciaram gratuitamente dos vistos de A.S.M., mas “A” só refere dois, muito
críticos relativamente ao cônsul: Eugene
Bagger, “defensor de Salazar”, que se queixou
da demora com que recebeu o visto, e outro
de uma inglesa aÆrmando que A.S.M. lhe teria
exigido uma “contribuição indevida para um
fundo de caridade”.

Nove dias, em Junho de 1940
Ainda antes de narrar a acção de ASM, menciono as diversas circulares emitidas pelo
MNE — o próprio Salazar — aconselhado pela
PVDE, a partir de 1935, em particular a n.º
10, de 1938, segundo a qual refugiados judeus
passaram a necessitar de vistos “de turismo”
de 30 dias para entrar em Portugal. Com a
Circular n.º 14, de 11 de Novembro de 1939,
apenas os diplomatas de carreira poderiam
conceder vistos e, no caso de um refugiado
já possuir um visto para um país de destino
e bilhete num transporte, a partir de Lisboa.
No dia da entrada dos alemães em Paris, em
14 de Junho de 1940, a Circular n.º 23 obrigou
os pedidos de vistos a passarem a ser directamente dirigidos, pelos consulados, à
PVDE.
A.S.M. assinou, entre 17 e 19 de Junho, milhares de vistos a todos os que os solicitassem,
sem praticar discriminações de carácter religioso, político ou “rácico”, e ordenou, ao vicecônsul de Baiona, José Faria Machado, que
Æzesse o mesmo. Ele próprio se dirigiu ao Sul
de França, onde continuou a assinar vistos.
Entre 24 de Junho de 1940, em que as fronteiras de Portugal e Espanha foram encerradas,
e 8 de Julho, quando regressou a Portugal,
A.S.M. foi visto a assinar vistos na estação ferroviária de Hendaia e na fronteira.

Devido à chegada de milhares de refugiados
a Vilar Formoso, o director da PVDE, Agostinho Lourenço, deslocou-se à fronteira, para
tentar reenviar os refugiados para Espanha,
cujas autoridades não permitiram, alegando
trazerem um visto “de um consulado português”. Lourenço decidiu então desviar os refugiados com vistos de A.S.M. para zonas
balneárias e termais, em regime de “residência Æxa”, enquanto os que tinham vistos de
destino para países além-Atlântico foram autorizados a seguir para Lisboa.
Já não relacionado com A.S.M., corrijo uma
falsidade de “A”, segundo o qual, “no Outono
de 1940, dois Çuxos maciços de judeus luxemburgueses entram na fronteira portuguesa”.
Houve três grupos de judeus luxemburgueses,
um dos quais, com 293 pessoas, vindas num
comboio selado, escoltado pela Gestapo. Ao
chegar, no início de Novembro, a Vilar Formoso, não foi permitida a sua entrada e teve
de regressar a França. Alguns dos passageiros
conseguiriam salvar as suas vidas, mas 53 foram mais tarde deportadas para Auschwitz.
Aristides de Sousa Mendes pagaria caro
a sua desobediência às ordens de Salazar,
que decidiu de imediato demitir o ex-cônsul
em Bordéus, após um ano de inactividade,
com metade do vencimento, mesmo contra
a proposta dos instrutores do seu processo,
em Agosto de 1940. Outros diplomatas portugueses preocuparam-se em salvar pessoas,
por vezes contra as regras das circulares.
Lembre-se três diferentes episódios reveladores de atitudes diferentes a nível da administração e da diplomacia relativamente aos
refugiados.
Primeiro episódio. Em 1939, o ministro de
Portugal em Berlim, Veiga Simões, concordou
com a imposição de vistos, mas aconselhou
que Portugal os desse aos que tivessem “idoneidade moral” e alta categoria cientíÆca ou
técnica. O certo é que, apesar da discriminação subjacente à escolha, mais pessoas se teriam salvado através de Portugal, se o seu
conselho tivesse sido seguido.
Segundo episódio. Entre os refugiados que
Æcaram em França, a partir de 24 de Junho
de 1940, sem possibilidade de atravessar a
fronteira, contavam-se cerca de 1000 polacos,
pelos quais o embaixador em Londres, Armindo Monteiro, intercedeu junto de Salazar,
para que os deixasse entrar. Para isso, usou o
argumento de que se tratava de “gente de raça
pura”, fazendo parte da “inteligência”. Salazar
recusou dar-lhes vistos, ao responder, em 2
de Julho de 1940, que esses refugiados, “de
carácter político e intelectuais”, eram precisamente os “menos desejáveis, pelas actividades que hão-de querer desenvolver”. Na
mesma nota, Salazar mencionou haver já demasiados refugiados em Portugal, devido aos
vistos “concedidos em Bordéus (…) por Cônsul que já afastei do serviço”. Ou seja, em 2
de Julho, antes de o processo disciplinar de
A.S.M. estar concluído, Salazar já dizia que o
tinha castigado pessoalmente.
Terceiro episódio. Ao resolver conceder vistos a todos, sem escolher os que salvaria, Aristides de Sousa Mendes soube distinguir entre
o bem e o mal, afastando-se do princípio cego
de obediência e inclinando-se para o lado da
ética de convicção. Foram os vistos concedidos por Aristides de Sousa Mendes que explicam a quantidade de refugiados que ingressaram em Portugal, em 1940, e a grande ironia
é que, no pós-guerra, Salazar se apropriou da
acção do cônsul que puniu.
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Meter água
À esquerda, um dique
rebentado na zona de
Montemor-o-Velho,
durante a passagem da
tempestade Elsa e da
depressão Fabien, no final
de Dezembro de 2019. Este
colapso agravou o estado
de cheias no Baixo
Mondego; à esquerda, em
baixo, o antigo ministro da
Economia Manuel Pinho
num gesto dirigido à
bancada do PCP na
Assembleia da República,
em Julho de 2009, atitude
que lhe valeu a saída do
Governo de José Sócrates;
à direita, Maria Jorge, a
última habitante da ilha da
Testada, na ria de Aveiro,
em Outubro de 2019. Em
baixo, mergulho na praia de
Porto Covo, na Costa
Vicentina, Alentejo, em
Julho de 2015
NUNO FERREIRA SANTOS

PÚBLICO
Três décadas
de fotograƊa
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ADRIANO MIRANDA

RUI GAUDÊNCIO

MANUEL ROBERTO

DANIEL ROCHA

MIGUEL MANSO

Portfólio Na celebração dos 30 anos do PÚBLICO, olhámos para
o trabalho feito na fotograÄa. A partir desse vasto arquivo, é
possível percorrer inÄndáveis caminhos. Um deles foi traçado
por Lara Jacinto, José Soudo e Luís Filipe Catarino, comissários
da exposição recém-inaugurada em Viseu, na Casa da Calçada
PAULO PIMENTA

Dançarinos e tragédia
De cima para baixo, o antigo
presidente do Benfica João
Vale e Azevedo no Tribunal
da Boa-Hora, em Lisboa,
depois de ter sido
interrogado, quando já
estava em prisão preventiva,
em Fevereiro de 2004; queda
da ponte de Entre-os-Rios em
Março de 2001, acidente que
provocou 59 mortos; Durão
Barroso, Tony Blair, George
W. Bush e José María Aznar,
na Cimeira dos Açores, em
Março de 2002, momento
que ditou o início da guerra
contra o Iraque; ao lado, Pina
Bausch, durante a peça Cafe
Müller, no Teatro S. Luiz, em
Lisboa, em 2008
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O Instituto de Ciências Sociais (ICS) é uma escola da Universidade de Lisboa
e um Laboratório Associado do Sistema Científico Nacional dedicado à
investigação, aos estudos pós-graduados e à divulgação de ciência nas áreas
de Antropologia, Ciência Política, Economia, Geografia, História, Psicologia
Social e Sociologia (www.ics.ulisboa.pt). Durante um ano, todos os domingos,
investigadoras e investigadores com diferentes formações, idades e
percursos académicos partilham o seu trabalho com os leitores do P2

“Into the White”
O mercado do
branqueamento
da pele em Lisboa

Ciências Sociais em Público (XII) Análise

Alcançar um ideal de beleza é uma atitude
que comporta riscos para a saúde. Uma
investigação no mercado de produtos e
tratamentos para aclarar tonalidades de
pele em Lisboa ajuda-nos a compreender
como são construídas as imagens de um
corpo “ideal”
Por Chiara Pussetti e Isabel Pires

P

oderíamos pensar que os
padrões de beleza estão a
redeÆnir-se, tornando-se
mais inclusivos e
abrangentes, deixando de
lado critérios de beleza que
deÆnem o tamanho do
corpo, o formato do rosto,
a cor da pele, a textura do cabelo. Mas
então por que é que encontrarmos
perguntas “Como clarear a pele”, “alisar os
cabelos” ou “aÆnar o nariz” entre as
principais pesquisas no Google
relacionadas com a beleza?
Apesar de nos últimos anos terem
aparecido nas redes sociais novas
tendências como a “kardashianização” das
mulheres ou o “blackÆshing” (o fenómeno
de pessoas brancas que se Ængem negras
no Instagram), o corpo-norma das capas
de revista continua a promover a beleza
“branca” como ícone de soÆsticação e
sucesso. Como é que estes padrões
inÇuenciam a autoestima das mulheres
que não se encaixam ou reconhecem neste
ideal restritivo e exclusivo? E como é que a
população não branca reage a um ideal de
beleza que promove pele clara, cabelos
longos e lisos, nariz pequeno e olhos azuis?
O projeto Excel Em Busca da Excelência.
Biotecnologias, enhancement e capital

corpóreo em Portugal, Ænanciado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
analisa, desde 2017, as condições históricas
e socioculturais do crescimento deste
mercado, as dimensões biopolíticas da
beleza associadas à valorização da
aparência “europeia”, as consequências
sociais e os dilemas éticos associados à
indústria estética deÆnida como “étnica”.
Procurando consumos dirigidos a essa
beleza ideal, encontramos no centro de
Lisboa a existência de um amplo mercado
de produtos e tratamentos destinados à
despigmentação da pele.

Entender o branqueamento da pele
O uso cosmético de substâncias de
branqueamento da pele é uma prática
muito antiga e atualmente espalhada pelo
mundo, transversal do ponto de vista da
classe social, idade, género, situação
económica, nível de escolaridade ou
proÆssão. A pele escura foi durante
séculos, também na Europa, associada à
pobreza e ao trabalho rural, e a palidez,
pelo contrário, associada a nobreza e alta
classe social. Quase todo o fabrico de
produtos cosméticos a partir do século XVI
na Europa era direcionado ao
branqueamento do rosto: desde a

aplicação de pigmentos à base de
carbonato de chumbo à utilização de pó
de arroz, o objetivo era conseguir uma
pele de porcelana, símbolo de virtude,
pureza e requinte.
Embora as motivações, as histórias e as
experiências possam ser diferentes, em
sociedades marcadas por hierarquias
rígidas, distinções de classe ou castas ou
ainda pela colonização europeia, a ideia
de “branquitude” está associada a valores
morais positivos e a múltiplos privilégios
estruturais. Estudos internacionais
dedicados à análise da relação entre cor
da pele, mobilidade social e proÆssional e
sucesso no mercado matrimonial (por
exemplo, os estudos da socióloga
Margaret Hunter) reforçam que ainda
hoje — por causa da persistência de
preconceitos e práticas discriminatórias
baseados na cor da pele — pessoas mais
claras conseguem ter acesso a empregos
melhores, são consideradas mais
atraentes, soÆsticadas e até mais
educadas.
Qual a relação entre “colorismo”
(discriminação pela cor da pele),
“pigmentocracia” (o privilégio da pele
clara em relação à escura no que toca às
oportunidades de mobilidade social),
discriminação étnico-racial, exclusão

social e práticas de branqueamento? Qual
a inÇuência de celebridades como
Beyoncé, Rihanna ou as atrizes de
Bollywood na construção de ideais de
beleza, estilo e glamour híbridos e
plurais? Quais as esperanças e as
ambições de quem compra e utiliza
substâncias para aclarar a pele, hoje, em
Lisboa?
Para melhor perceber estas práticas
temos que considerar o valor da “pele
branca” e escutar as vozes, as narrativas
individuais e as experiências subjetivas
de quem constrói performativamente o
próprio corpo usando produtos de
aclaramento, assim como outros alisam o
cabelo, usam extensões ou pestanas
postiças, por exemplo.

O aclaramento da pele como
estratégia social
Apesar de existirem nas mercearias, nos
estabelecimentos comerciais, nos salões
de beleza e cabeleireiros africanos,
chineses e indianos do Martim Moniz e da
Avenida Almirante Reis produtos de
aclaramento de pele especiÆcamente
destinados ao público masculino, é entre
as mulheres que esta prática tem maior
expressão. A maior parte das mulheres

Público • Domingo, 21 de Junho de 2020 • 17
DR

Desconhecimento e perigo
Os dermatologistas e em geral os
profissionais de saúde em Lisboa
desconhecem a abrangência desta prática
em Portugal, assim como a existência do
mercado ilegal de cremes aclarantes. A
maior parte dos consumidores, por outro
lado, desconhece os riscos de saúde
associados ao emprego constante de
cremes branqueadores

que entrevistámos aÆrmou que foram
introduzidas à prática pela própria mãe
ou por membros próximos da família ou
do grupo restrito de amigas. Cresceram a
ver mulheres cuidar do corpo, com os
mesmos produtos e gestos; viram que
quem conseguia uma pele mais clara e
uniforme recebia mais elogios e tinha
mais sucesso. O aclaramento, muitas
vezes deÆnido como “tonalização” da
pele, não é, para elas, apenas uma
questão estética, mas uma forma de
aumentar a mobilidade proÆssional, o
sucesso no encontro de parceiros e de
obter mais aprovação social.
Daniela fala-nos do aclaramento como
estratégia: “A beleza é poder. Se eu não
tivesse mudado um pouco a minha
aparência, não estaria a trabalhar aqui
[famosa loja de cosméticos e perfumaria].
Se queres representar uma marca, tens
que ter a aparência que os clientes
valorizam. E os portugueses gostam de
mulheres mais magras, com a pele não
tão escura, com um toque ‘exótico’ como
as trancinhas compridas ou um grande
‘afro’.”
Paula reporta como a confrontaram
com perguntas sobre o seu corpo e as
suas origens: “As pessoas perguntam-me
sempre: ‘De onde vens realmente?’ E eu

respondo: ‘De Oeiras.’ Com esta pergunta
estão a dizer-te que és diferente, que não
és como os outros.” Foi a mãe que lhe
mostrou o aclaramento da pele: “Ainda
me lembro do cheiro destes produtos em
criança... Comecei para remover umas
manchas e umas marcas de acne.
Começas a Æcar mais clarinha e a gostar
de ser assim, como Beyoncé ou Rihanna.
Todos queremos ser apreciados, não é?
Na escola eu não era ‘a rapariga linda’.
No máximo, era ‘a sexy’. É bem
diferente.”
As consumidoras diÆcilmente admitem
o emprego destas substâncias. Todavia,
mesmo que exista um certo pudor ou
receio em confessar o recurso a estes
cosméticos, os produtos de aclaramento
da pele são extremamente comuns,
económicos e de fácil acesso. São
provenientes da Índia, da China ou da
África Ocidental e podem ser comprados
em qualquer loja do comércio dito
“étnico” no centro de Lisboa, sem
qualquer tipo de farmacovigilância,
autorização ou monitorização do ponto
de vista da segurança dos componentes.
Nas montras destacam-se produtos como
o famoso Fair & Lovely, com a sua
embalagem branca e rosa; o Caro White e
o Caro Light, com as modelos africanas
de pele claríssima ou ainda o best-seller
Whitenicious com o slogan publicitário
“white means pure” (“branco signiÆca
puro”). As embalagens exibem rostos
sorridentes de mulheres de pele clara e
imagens que contrastam uma face
feminina escura e triste e a sua
transformação numa mulher conÆante e
feliz com o aclarar de pele.
Além dos cremes, que
dominam o mercado, estão
também disponíveis loções,
comprimidos, supositórios e injeções.
Aqui começamos a entrar num campo
cada vez mais problemático, pois é
conhecido o efeito nefasto destas
substâncias na saúde. Produtos feitos a
partir de soluções caseiras com
ingredientes de fácil acesso são também
potencialmente nocivos, ou
verdadeiramente tóxicos, tais como
lixívia, pasta de dentes, relaxantes
capilares ou detergentes de limpeza.
Segundo Miguel Peres Correia,
presidente da Sociedade Portuguesa de
Dermatologia e Venereologia, os
dermatologistas e em geral os
proÆssionais de saúde em Lisboa
desconhecem a abrangência desta prática
em Portugal, assim como a existência do
mercado ilegal de cremes aclarantes. A
maior parte dos consumidores, por outro
lado, desconhece os riscos de saúde
associados ao emprego constante de
cremes branqueadores, e em nenhuma
das lojas que visitámos existe qualquer
tipo de advertência sobre o assunto.
As substâncias contidas nestes
produtos (hidroquinona, corticoides,
mercúrio, ácido salicílico, entre outros)
em elevadas concentrações são altamente
tóxicas. A hidroquinona pode provocar
hiperpigmentação, queimaduras, acne
severo, lesões e perda de elasticidade
cutânea. Os corticoides podem propiciar
infeções cutâneas, glaucoma, cataratas,
hipertensão, diabetes e infertilidade. O
uso de mercúrio de forma prolongada
causa problemas renais, hepáticos e
neurológicos. Usados não somente na

face e em áreas expostas, mas também nas
axilas, virilhas e região genital, em casos
mais extremos as consequências da sua
utilização excessiva podem ser fatais. O
emprego destes produtos é prejudicial
para o desenvolvimento das crianças e
para grávidas, podendo até causar
malformações do feto.

Como descolonizar a beleza?
Uma reÇexão histórica crítica sobre o
colonialismo e as ideologias que o
sustentaram é fundamental para
compreender hoje as políticas racializantes
da beleza. No entanto, se estamos
realmente interessados num trabalho de
“descolonização” da beleza, devemos estar
dispostos a entender corpos e estética
além da questão do eurocentrismo, para
discutir como as mulheres negoceiam
ativamente as suas expectativas e cultivam
desejos que envolvem nacionalidade,
identiÆcações racializadas, género, classe e
muito mais.
A nossa pesquisa evidencia que as
mulheres que se autodeÆnem como
“brancas” também usam com assiduidade
produtos e tratamentos médicos de
aclaramento para efeitos de iluminação e
rejuvenescimento da pele. Nas principais
farmácias e perfumarias da cidade os
produtos de despigmentação são
numerosos e posicionados nos expositores
mais visíveis, ao nível dos olhos das
consumidoras. É suÆciente uma leitura
rápida dos nomes dos produtos das mais
famosas marcas para reparar na
hipervalorização da brancura: a pele
branca é “pura”, “angelical”, “excelente”,
“elegante”, “melhor”, “perfeita”, “limpa”,
“saudável”, “divina”, “mágica”, um
verdadeiro “milagre”. Os elementos
associados à pele branca são preciosos ou
puros como “neve”, “diamantes”,
“pérolas” ou “porcelana”.
O modelo de beleza e de feminilidade
“pura e angelical” proposto torna-se
instrumental para práticas de exclusão e
discriminação dos corpos que não se
assemelhem ao “ideal” desejado. A
diversidade dos “outros corpos” – não
brancos, neste caso — torna-se um
“defeito” que é preciso corrigir. Que a
busca da “beleza a qualquer custo” possa
comportar severos riscos para a saúde,
ninguém duvida. O mercado do
branqueamento evidencia uma biopolítica
reprodutora de modelos eurocêntricos de
beleza branca. As dimensões afetivas,
íntimas e viscerais da beleza impõem um
repensamento crítico que nos ajude a
identiÆcar as relações históricas, sociais e
económicas envolvidas e os imaginários e
desejos sobre o corpo ideal. Entender a
articulação entre políticas do corpo e
género, estética do branqueamento e
racialização da beleza signiÆca, em
primeiro lugar, assumir a herança histórica
racializada e reconhecer que ela se
perpetuou no presente. Em segundo lugar,
signiÆca ouvir as experiências das pessoas
implicadas, compreender as suas escolhas
estéticas, nos seus próprios termos, para
começar um processo de descolonização —
neste caso, dos padrões de beleza e das
formas com as quais olhamos para o nosso
corpo.
Antropólogas, Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa
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Semana de lazer
Por Ana Cabral Martins
lazer@publico.pt
ÍLHAVO
Casa da Cultura
26 de Junho e 31 de Julho, 22h.
Bilhetes a 4€
GAFANHA DA NAZARÉ
Fábrica das Ideias
3 e 17 de Julho, às 22h.
Bilhetes a 4€

Música

Um porto seguro num cais eléctrico
O híbrido eléctrico de kuduro e rock dos Throes + The Shine (26 de
Junho) abre as hostes de Cais à Noite, um ciclo de música electrónica
que marca a reabertura das salas do 23 Milhas. Espaçado por quatro
sextas-feiras ao longo de Junho e Julho, o ciclo contará ainda com a
presença de Branko (3 de Julho), que apresenta o seu disco Nosso, o
duplo concerto de Fred seguido dos aveirenses Jupiter(17 de Julho), e
Stereossauro com DJ Ride (31 de Julho), que unem fado electrónica.

Quando a arte usurpa
a publicidade
Arte

AnonymA versão .02
O AnonymA — Anonymous Art
Project regressa à zona da aldeia
de Pitões das Júnias e vai um
pouco mais além.
Especificamente a 1200 metros
de altura, no fim da estrada e na
fronteira com a Galiza. Regressa
também ao conceito de land art,
o qual toma o elemento natural
como parte do processo
artístico, integrando-o na própria
te
obra. A ideia presente é que arte
e natureza fiquem tão
eja
intrinsecamente ligadas que seja
difícil perceber onde começa
uma e acaba a outra. Foram
na
espalhadas mais de uma dezena
de obras anónimas, produzidass
em materiais resistentes ao
tempo e às intempéries, pelos
baldios envolventes
PITÕES DAS JÚNIAS
De 22 a 28 de Junho.
Grátis

Música

Felicem diem natalem
m
a Beethoven
A Orquestra Filarmónica
Portuguesa, sob direcção do
maestro Osvaldo Ferreira,
comemora o 250.º aniversário
do nascimento de Ludwig van
Beethoven de forma sensata,
com um concerto que
apresenta duas das obras

A exposição Poético ou Político, com curadoria de João Baeta,
invade a rede de dispositivos usados para publicidade, os
MUPI, da cidade do Porto para interpelar quem passa,
fazendo-o questionar as “coincidências existentes entre o fazer
poético e a acção política”. Esta mostra, organizada pela
associação cultural Saco Azul do Maus Hábitos em co-produção
com a Câmara Municipal do Porto, recebe 48 obras de 24
artistas, entre eles António Caramelo, António Olaio, Carla
Castiajo, Carolina Grilo Santos, Carmo Azeredo & André Covas,
Cristina Regadas, Diana Carvalho, Fabrizio Matos, Horácio
Frutuoso, Isaque Pinheiro, Israel Pimenta, João Fonte Santa,
João Gigante, José Maçãs de Carvalho, Luísa Abreu, Maria
Trabulo, Paulo Mendes, Pedro Magalhães, Pedro Tudela, Reis
Valdrez, Sara & André e Susana Chiocca.

emblemáticas de um dos
compositores mais famosos da
história. O mote é, então,
lançado pela 5.ª Sinfonia,
celebrizada pelos seus primeiros
compassos e utilizada em
múltiplos filmes, séries e até
spots publicitários, e por
Imperador, o 5.º Concerto para
piano, que será tocado por João
Bettencourt da Câmara.
LISBOA, Praça de Touros do
Campo Pequeno
Dia 21 de Junho. Domingo, às
20h.
Bilhetes de 10€ a 12,5€.

Festival

Literatura, dentro
e fora de casa

PORTO. De 25 de Junho a 25 de Julho. Grátis

Te
Teatro

O que acontece
antes de se
a
cchegar ao mar?
Ao longe, mas perto, um
A
g
grupo caminha, quiçá
da
dança, olha os
es
espectadores nos olhos e
de
deixa que escutemos as
su conversas com a
suas
aju
ajuda de auscultadores.
So
Somos
transportados para
um ficção onde o lugar do
uma
púb
público
e dos intérpretes
e
se encontra
fora do habitat
nat
natural.
Ao ar livre, é assim
que se desenrola Antes do
Mar a nova criação do
Mar,
Teat O Bando, com
Teatro
ence
encenação
e dramaturgia
M
de Miguel
Jesus, a partir de
Um B
Bailarino na Batalha, de
Hélia Correia. Com Dora
Sales João Neca, Laurinda
Sales,
Chiu
Chiungue,
Maria do Ó, entre
outro e participação
outros,
espec de André Mexia e
especial
Fabia Bravo.
Fabian
PALM
PALMELA,
Estrad do Vale dos Barris
Estrada
De 25 de Junho
a 19 de Julho. Quinta a
domin
domingo,
às 20h30.
Bilhete
Bilhete-donativo
de 1€ a 100€

A segunda edição do
Onomatopeia — Festival de
Literatura Infanto-juvenil de
Valongo decorre num formato
reinventado. Mas se o formato é
distinto, o objectivo mantém-se:
juntar escritores, ilustradores,
leitores e contadores de
histórias. A programação inclui
momentos online e offline. Fora
de casa, há montras “sonoras”
de Anabela Dias, esculturas que
contam histórias e uma
instalação de Sandy Gajeiro.
Dentro de portas, há batalhas
entre autores, oficinas com
ilustradores e contadores de
histórias, concertos,
curtas-metragens e teatro.
Participam nomes como Adélia
Carvalho, Afonso Cruz, José Luís
Peixoto, Marta Bernardes,
Ondjaki ou Valter Hugo Mãe,
entre outros.
VALONGO, Rua de S. Mamede,
Largo do Centena rio, Jardim
do Dr. Nunes da Ponte e Praça
de Machado dos Santos
ERMESINDE, Praça da Estação
e zona envolvente
ONLINE https://www.cmvalongo.pt (redes sociais)
De 26 a 28 de Junho. Sexta,
sábado e domingo, a partir das
10h30. Programa completo no
Facebook do Município de
Valongo.
Grátis
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Jogos
CRUZADAS 11.015

FARMÁCIAS

HORIZONTAIS: 1 - Cidade
algarvia onde uma “festa de
aniversário” resultou em vários
casos de covid-19. Quarto de
hotel ou de residência com
quarto de banho anexo. 2 Qualidade. União Europeia (sigla).
3 - Empanturrar. 4 - Antes de
Cristo. Relações Públicas. Valor
cambial. 5 - Corajoso. Díodo
emissor de luz. 6 - Salário de
soldado. Nomeou equipa que
fiscaliza trabalho do governador
do BdP. 7 - Antes do meio-dia.
Símbolo de miliampere. Compact
Disc. 8 - A libido deste macho
salvou as tartarugas-gigantes.
Roer. 9 - Prefixo (oposição).
Desguarnecido. 10 - Mark (...),
autor do livro O Golfinho,
considerado pelo The Guardian
um dos melhores livros de 2019.
Suspiros. 11 - Residam. Relativo ao
vento.
VERTICAIS: 1 - Hectare (símbolo).
Pequeno pão de farinha ordinária.
2 - Anno Domini. Conta quem foi
Amália Rodrigues num livro para
crianças. 3 - Cidade da costa da
Índia, conquistada por Afonso de
Albuquerque em 1510. Crença.
Estação de Tratamento de Águas
Residuais. 4 - «É leve o fardo em
(...) alheio». Escudo. 5 Associação Profissional dos
Itinerantes Certificados.
Decímetro (abrev.). 6 - Pátria de
Abraão. Possui. Molibdénio (s.q.).
7 - Expor sob a forma de sermão.
Símbolo de nordeste. 8 Elemento de formação de
palavras que exprime a ideia de
ovo. Prefixo que exprime a ideia
de privação. 9 - Pessoa de cultura,
e de gosto pelas coisas do
espírito. 10 - O que se acrescenta
para completar. Segundo. 11 Que contém erros. Motejo.

Porto - Serviço Permanente
Maia - R. do Campo Alegre, 192 - Tel. 226064450 Saúde
- Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 689 - Tel.
225089213
Vila Nova de Gaia - Serviço Permanente
Martins - R. de António Francisco Sousa, 447
(Madalena) - Tel. 227110207 Saraiva (Avintes) - R. de 5 de
Outubro, 88 (Avintes) - Tel. 227820223
Matosinhos - Serviço Permanente
Central (Senhora da Hora) - Av. Fabril do Norte, 720 - Tel.
229510087
Coimbra - Serviço Permanente
Gaspar - R. de Carlos Seixas, 102 - Tel. 239405504
Luciano e Matos - R. da Sofia, 7/11 - Tel. 239822147
Braga - Serviço Permanente
Martins (São José de São Lázaro) - Av. Central, 20/22 Tel. 253267371
Outras Localidades - Serviço Permanente
Águeda - Nogueira Janeiro Aguiar da Beira - Dornelas ,
Portugal Albergaria-a-Velha - Ferreira Janeiro
Alfandega da Fé - Graça Alijó - de Favaios (Favaios) ,
Espirito Santo Ldª (Sanfins do Douro), Nova Vilar de
Maçada (Vilar de Maçada) Almeida - Cunha , Moderna
(Vilar Formoso) Amarante - Central Amares - Marques
Rego (Ferreiros) Anadia - Central (Ancas/Paredes do
Bairro) Arcos de Valdevez - Da Lapa Arganil - Galvão
Armamar - Batista Ramalho Arouca - Gomes de Pinho
Aveiro - Nova Baião - Barbosa (Campelo) , Rocha Barros
(Eiriz) Barcelos - De Barcelinhos Boticas - Galaico, Lda.
Bragança - Bem Saúde Cabeceiras de Basto Moutinho Caminha - Torres , Moderna (Vila Praia de
Âncora) Cantanhede - Seixo Carrazeda de Ansiães Veiga Carregal do Sal - Moderna Castelo de Paiva Central , Pinho Lopes (Oliveira do Arda), Marques Lopes
(Santa Maria de Sardoura) Castro Daire - Gastão
Fonseca Celorico da Beira - Barreiros Celorico de
Basto - Neves Ferreira Chaves - Pereira da Silva
Condeixa-a-Nova - Rocha Espinho - Paiva Esposende Monteiro Estarreja - Campos Fafe - Albarelos
Felgueiras - Mendes Figueira da Foz - Goes Pinheiro
Figueira de Castelo Rodrigo - Moderna Fornos de
Algodres - Castanheira Freixo de Espada à Cinta Guerra Góis - Coroa , Santiago, Frota Carvalho (Vila
Nova do Ceira) Gondomar - Meneses Nogueira (Rio
Tinto) Gouveia - Feliz , Central (Melo - Gouveia),
Albuquerque (Moimenta da Serra), Martins (Vila Nova
de Tazem) Guarda - Moderna (Guarda-Gare)
Guimarães - Hórus (São Paio) Ílhavo - Ribau (Gafanha
da Encarnação) Lamego - Avenida Lousã - Torres
Padilha (Serpins) Lousada - Ribeiro S.A Macedo de
Cavaleiros - Nova Maia - Bom Despacho Mangualde Albuquerque , Beirão (Chãs de Tavares) Manteigas Ascensão Marco de Canavezes - Abílio de Miranda e
Filho Mealhada - Brandão Meda - Pereira Melgaço Durães Mesão Frio - Ferreira Mira - Pisco Miranda do
Corvo - Antunes , Borges (Semide - Miranda do Corvo)
Miranda do Douro - Miranda (Mirando do Douro)
Mirandela - Bragança Mogadouro - Nova Moimenta da
Beira - Moderna , César (Leomil) Monção - Vale de
Mouro (Tangil) Mondim de Basto - Nova Mondim
Montalegre - Canedo Montemor-o-Velho - Natário
(Verride) Mortágua - Abreu Murça - Nossa Senhora de
Fátima Murtosa - Portugal Nelas - Da Misericórdia
(Santar) Oliveira de Azemeis - Moderna Oliveira de
Frades - Oliveirense Oliveira do Bairro - Sanal Oliveira
do Hospital - Nova D’Oliveira Ovar - Instituto Pereira
Zagalo Paços de Ferreira - Antero Chaves Pampilhosa
da Serra - do Zêzere (Dornelas do Zêzere) , Central
Paredes - Central de Rebordosa (Rebordosa) Paredes
de Coura - Ribeiro Penacova - Penacova Penafiel Regina Penalva do Castelo - Claro Penedono - Rua
Penela - Penela Peso da Régua - Moderna Pinhel - Nova
de Pinhel , Da Misericórdia (Alverca da Beira), Moderna
(Pínzio) Ponte da Barca - Saúde Ponte de Lima - Da
Misericórdia Póvoa de Lanhoso - S. José Póvoa de
Varzim - Praia Resende - Nova de Resende (Lugar do
Paço) Ribeira de Pena - De Cerva (Cerva) , Borges de
Figueiredo Sabrosa - Macedo Morais , Vieira Barata
Sabugal - Aldeia Velha (Aldeia Velha) , De S.Miguel
(Cerdeira do Coa), Higiene (Souto) Santa Comba Dão Carrilho , Sales Mano (S.João de Areias) Santa Maria da
Feira - Sousa Santa Marta de Penaguião - Santa Eulália
(Cumieira) , Douro (Santa Marta Penaguião) Santo Tirso
- Faria São João da Madeira - Central São João da
Pesqueira - Ferronha e Silva (Ervedosa) São Pedro do
Sul - Da Misericórdia Sátão - Carvalho (Avelal) , Santo
André (Lamas) Seia - Melo , Popular (Loriga),
Paranhense (Paranhos da Beira), Neves Rodrigues
(Pinhanços), do Alva (Sandomil), De São Romão (São
Romão) Sernancelhe - Confiança , Mota (Vila da Ponte)
Sever do Vouga - Martins Soure - Soure Tábua Quaresma (Mouronho) Tabuaço - Confiança Tarouca Augusta (Salzedas) , Moderna Terras de Bouro - Alvim
Barroso (Covas) Tondela - Tomás Ribeiro Torre de
Moncorvo - Avenida Trancoso - Macedo de Crespo ,
Pereira (Vila Franca das Naves) Trofa - Maia , Pereira da
Costa, Sanches, São Romão (São Romão Coronado)
Vagos - Tavares Vale de Cambra - Teixeira da Silva
Valença - Jardim Valongo - Nova de Alfena (Alfena)
Valpaços - Nova de Valpaços Viana do Castelo - São
Domingos Vieira do Minho - Martins Vila do Conde Ramos (Azurara) Vila Flor - Vaz Vila Nova de Cerveira Cerqueira, Suc. , Nova de Cerveira Vila Nova de
Famalicão - Nogueira Vila Nova de Foz Côa - Barreira
Vila Nova de Paiva - Galénica Vila Nova de Poiares Martins Pedro (S.Miguel de Poiares) , Santo André Vila
Pouca de Aguiar - Central Vila Real - Chaves Ferreira
Vila Verde - Fátima Marques Vimioso - Liberal , Ferreira
(Argozelo) Vinhais - Afonso , de Rebordelo (Rebordelo)
Viseu - Misericórdia Vizela - São Miguel (Caldas de
Vizela) Vouzela - da Torre (Alcofra) , Ana Rodrigues
Castro (Campia), Teixeira Cinfães - Nova de Cinfães
Vagos - Viva Vouzela - Vieira

Solução do problema anterior:
HORIZONTAIS: 1 - Refugiado. 2 - EN. Travessa. 3 - Moo. Eis. 4 - Rocal. OIT.
5 - Solidão. Ri. 6 - Ui. Mau. Rb. 7 - Co. Fu. Aba. 8 - Amo. Setúbal. 9 - Eiva. Atar.
10 - Kamala. Ideo. 11 - Grau. Meloso.
VERTICAIS: 1 - Remo. Uma. Kg. 2 - Eno. Si. Mear. 3 - Oro. Coima. 4 - Ut. Olmo.
Vau. 5 - Grécia. Sal. 6 - Ia. Adufe. AM. 7 - Avelã. Uta. 8 - Dei. Or. Útil. 9 - Osso.
Babado. 10 - Ir. Bares. 11 - Castiçal. Oo.

SUDOKU
Solução do problema 9803

Problema 9805
Dificuldade: Muito difícil

Problema 9804
Dificuldade: Fácil
Solução do problema 9802

© Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com

TEMPO PARA HOJE
Bragança

Viana do
Castelo
14º 22º
Braga

11º 30º

13º 27º

Vila Real
11º 27º

Porto

16º

22º

14º

Viseu
1-2m

Guarda

11º 26º

Aveiro

10º 25º
Penha
Douradas
13º 21º

16º 22º
Coimbra
13º 27º

Castelo
Branco

Leiria

14º 33º

13º 25º
Santarém

Portalegre

15º 30º

12º 33º

Lisboa
17º 28º
Setúbal
Évora

16º 30º

12º 33º

17º

AMANHÃ

Beja

Sines

12º 33º

15º 25º
1-2m
Sagres

Faro

15º 25º

18º 34º
18º
0,5-1m

Açores
Corvo
Graciosa
Flores

Terceira

18º 21º

S. Jorge

18º 23º
19º

18º

Pico

1,5m

Faial

17º 20º

1m

S. Miguel

17º 21º
Ponta
Delgada

19º

0.5-1m

Madeira

Sta Maria

Porto Santo

20º 24º

Funchal

0,5m

22º

22º

0,5m

19º 26º

Lua Nova

Sol
Nascente 6h12
Poente
21h05

21 Jun. 07h41

Marés
Leixões

Cascais

Faro

Preia-mar 15h59
04h22*

3,3 15h35

3,3 15h44

3,2

3,2 03h57*

3,2 04h03*

3,1

Baixa-mar 09h44

0,8 09h18

0,9 09h10

0,8

0,7 21h48

0,9 21h39

0,8

22h14

Fonte: www.AccuWeather.com
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Dia de Äcar
CINEMA
Da Terra Nascem os Homens
TVCine Edition, 16h15
Neste western de William Wyler,
um ex-capitão do mar (Gregory
Peck) chega ao Oeste para se casar
com a Ælha de um grande
rancheiro, e acaba por se colocar
no meio de uma guerra entre dois
latifundiários, por enfrentar o
capataz (Charlton Heston) que
disputa a sua noiva, e por se
apaixonar por outra pessoa.
New York, New York
AMC, 17h43
Um musical de Martin Scorsese
sobre uma atribulada história de
amor entre uma cantora e um
saxofonista, respectivamente
protagonizados por Liza Minnelli
e Robert De Niro, que vão ser
unidos e separados pela música. O
tema New York, New York foi
popularizado e acabou por
permanecer como um hino à
cidade de Nova Iorque. A história
passa-se nesta cidade e começa no
Ænal da II Guerra Mundial, no dia
da vitória sobre o Japão. É neste
dia que o saxofonista Jimmy Doyle
(Robert De Niro) conhece a
cantora Francine Evans (Liza
Minnelli), que vem a reencontrar
mais tarde.
O Culto de Manson
TVCine Edition, 19h05
O Culto de Manson abre uma
sessão tripla que conta ainda com
o documentário Manson: As
Cassetes Perdidas e o Ælme de
Quentin Tarantino Era Uma Vez
em… Hollywood. Susan Atkins,
Leslie Van Houten e Patricia
Krenwinkel, condenadas à pena de
morte depois de terem assassinado
oito pessoas a mando de Charles
Manson, estiveram anos em prisão
perpétua e sem receber visitas.
Anos mais tarde, considerando
que, apesar de tudo, foram vítimas
de uma longa lavagem cerebral
por parte do psicopata, Virginia
Carlson, a responsável pelo
estabelecimento prisional, aprova
as visitas de Karlene Faith, uma
criminologista especializada em
direitos das mulheres.
As Voltas da Vida
Cinemundo, 20h10
Depois de uma vida dedicada ao
basebol como olheiro, Gus Lobel
sente a perda de algumas
faculdades, resultante do avançar
da idade. A direcção da equipa
Atlanta Braves dá-lhe uma última
oportunidade de provar o seu
valor. Agora, a única pessoa em
quem pode conÆar é Mickey, a sua
única Ælha, com quem sempre
teve graves problemas de

Os mais vistos da TV

Sexta-feira, 19

% Aud. Share

Televisão
lazer@publico.pt

Nazaré
Terra Brava

SIC
SIC

15,1
13,3

27,6
27,3

Jornal da Noite
Quer O Destino

SIC
TVI

11,9
11,4

23,9
21,0

Primeiro Jornal

SIC 10,9

32,6

FONTE: CAEM

RTP 1
6.12 Todas as Palavras 6.30 Espaço Zig
Zag 8.00 Bom Dia Portugal Fim de
Semana 10.30 Eucaristia Dominical
11.30 Mundo Maravilhoso 12.00 O
Artesão 13.00 Jornal da Tarde 14.30
Faz Faísca 15.30 Enquanto Houver
Santo António 17.45 O Preço Certo
Especial Professores #EstudoEmCasa
19.59 Telejornal 21.30 Batalha dos
Jurados 0.30 O Cônsul de Bordéus
2.15 Web Therapy 3.15 A Terra do
Extremo Norte

RTP 2
7.00 Euronews 7.50 Espaço Zig Zag
13.15 Drama Total - À Volta do Mundo
14.15 Glumpers 14.17 Squish 14.30 O
Carlos Escolhe 14.55 Folha de Sala
15.00 Pasteur e Koch: Duelo de
Gigantes no Mundo dos Micróbios
16.40 Eco-Lógica 17.10 Voz do Cidadão
17.25 Caminhos 17.50 70x7 18.20 Nina
19.15 Saber Sabe Bem 19.40 A Idade
do Ferro 20.35 A Estagiária 21.30
Jornal 2 21.50 Página 2 22.06 Folha de
Sala 22.12 Maria Teresa 23.45 Moderat
ao Vivo no Stereolux 1.20 As Grandes
Mentiras da História 2.10 Cinemax 3.10
Euronews

Cidade Perdida 13.45 Green Book - Um
Guia Para a Vida 15.50 Shazam! 18.00
Hunter Killer 20.00 Holmes & Watson
21.30 Abominável (VO) 23.15
Brightburn - O Filho do Mal 0.45 Rémi,
o Pequeno Órfão 2.30 Uma Família
Ideal 4.00 Síndrome de Estocolmo
5.35 Desculpe Incomodar

FOX MOVIES
11.09 Tora! Tora! Tora! 13.24 Uma Ponte
Longe Demais 16.13 Assalto ao
Arranha-Céus 18.14 Barb Wire: Bela e
Perigosa 19.43 Hora de Ponta 21.15
Hora de Ponta 2 22.39 Marcado Para
Matar 0.05 Comando 1.29 Força Delta
3.30 Força Delta 2 - Operação
Estrangulamento

CANAL HOLLYWOOD
9.00 Fama 11.00 A Máscara 12.40 Olha
Quem Fala Agora! 14.20 Miúdos e
Graúdos 2 16.00 Harry Potter e a
Ordem da Fénix 18.15 Correio de Risco
19.50 Battleship: Batalha Naval 22.00
Harry Potter e o Príncipe Misterioso
0.25 A Colega de Quarto 2.00
Esconderijo 3.40 A Última Noitada
5.20 Zoom In 5.30 Bons Rapazes

RTP1
RTP2
SIC
TVI
Cabo

comunicação. Ela junta-se a ele na
sua última viagem à Carolina do
Norte numa tentativa de
encontrar uma nova estrela para a
equipa. Com Clint Eastwood e
Amy Adams.

11,1%
%
1,2
21,6
14,2
36,8

Teoria do Big Bang 5.49 O Mentalista

FOX
9.08 Investigação Criminal: Los
Angeles 9.53 O Gato das Botas (VP)
11.16 Velocidade Furiosa 13.03
Velocidade + Furiosa 14.52 Missão
Impossível 16.51 Missão Impossível 2
19.04 Missão Impossível 3 21.20
Kingsman: Serviços Secretos 23.52
Assalto à Casa Branca 1.49 À Prova de
Bala 3.25 Chicago P.D.

FOX LIFE
9.49 New Amsterdam 13.31 Nora
Roberts: Luzes do Norte 15.05 Nora
Roberts: Inocência Perdida 16.51 Love
at the Shore 18.27 StreetDance 20.00
Ele Não Está Assim Tão Interessado
22.20 A Troca 0.05 Destino:
Casamento 1.30 Imposters

DISNEY
15.20 A Raven Voltou 16.35
Acampamento Kikiwaka 17.50
Miraculous - As Aventuras de Ladybug
21.43 Clube Houdini 22.35 Lab Rats

DISCOVERY
AXN
SIC
6.00 Malucos do Riso 6.40 Leogo
Ninjago 7.25 Power Rangers Super
NInja Steel 8.00 Uma Aventura 9.00
Olhó Baião 12.00 Vida Selvagem:
Seven worlds, one planet 13.00
Primeiro Jornal 14.15 Fama Show 14.45
Cinema 15.45 Cinema 19.30 Não Há
Crise 19.57 Jornal da Noite 21.30 Isto É
Gozar Com Quem Trabalha 21.50
Quem Quer Namorar com o
Agricultor? 1.45 Cinema

TVI
6.15 Todos Iguais 6.45 Campeões e
Detectives 8.00 O Bando dos Quatro
9.30 Detective Maravilhas 11.00 Missa
12.30 Mesa Nacional 13.00 Jornal da
Uma 14.30 Somos Portugal, Sempre
18.30 Pesadelo na Cozinha 19.57 Jornal
das 8 21.45 Big Brother: A gala 2.00
1000 à hora 3.15 Mar de Paixão 4.15 TV
Shop 5.45 Os Batanetes

TVCINE TOP
10.30 Abominável (VP) 12.05 Dora e a

14.00 Assassinato em... 15.45
Assassinato em... 17.28 O Último
Samurai 20.10 A Verdadeira História
21.55 Percy Jackson e os Ladrões do
Olimpo 23.57 O Senhor dos Anéis - O
Regresso do Rei 3.16 Batalha do
Pacífico 5.19 O Fantástico
Homem-Aranha

17.30 A Febre do Ouro: A Mina Perdida
de Dave Turin 21.00 Na Rota do Ouro
Com Parker Schnabel 22.55 A Febre
do Ouro 1.30 Na Rota do Ouro Com
Parker Schnabel 3.00 A Febre do
Ouro: Águas Bravas 4.30 Guerra de
Propriedades

14.00 Escola de Rock 15.49 Nove 17.47
Whiplash - Nos Limites 19.29
Dreamgirls 21.30 Os Vingadores 22.59
Victor/Victoria 1.13 Um Demónio
Vestido de Azul 2.53 Máximo Risco
4.31 Speed 2: Perigo a Bordo

AXN WHITE
13.36 Um Dia Perfeito 15.06 Corrida
para o Altar 16.36 Ihaka: Blunt
Instrument 18.06 Joe Dirt II: Belo
Falhado 19.55 Limites da Loucura
21.25 A História de Linda McCartney
22.55 Confissões de uma Noiva
Americana 0.25 Natal em Conway 1.55
Os Tudors 2.40 Diggstown 3.25 A

DOCUMENTÁRIO
Pasteur e Koch: Duelo de
Gigantes no Mundo dos
Micróbios
RTP2, 15h
Documentário Æccionado que se
baseia na rivalidade entre dois
ícones da medicina: o francês
Louis Pasteur, famoso por ter
desenvolvido a vacina contra a
raiva, e o alemão Robert Koch,
que recebeu o Prémio Nobel da
Medicina por ter descoberto o
bacilo da tuberculose.

SÉRIE

17.01 Mundos Perdidos 19.20 Os
Enigmas do Antigo Egito 20.50 O
Inexplicável 22.57 A Maldição de Oak
Island 0.58 Ovni: os Arquivos da Casa
Branca 1.39 Ovni: Ficheiros Secretos
2.57 Alienígenas, Edição Especial

Maria Teresa
RTP2, 22h12
Mini-série de dois episódios sobre
a Ægura de Maria Teresa da
Áustria, descendente do Império
dos Habsburgos. Com a morte do
pai, Carlos VI, Maria Teresa vê-se
no trono, usando o seu engenho e
diplomacia na procura de aliados
para revitalizar o seu reino.

ODISSEIA

INFANTIL

HISTÓRIA
AXN MOVIES

Kingsman: Serviços Secretos
Fox, 21h20
Durante uma missão ultra-secreta,
o agente Harry Hart assiste,
impotente, à morte de um dos
seus colegas. Decide visitar a
pobre viúva e o seu Ælho pequeno,
Eggsy. Nesse encontro, dá-lhes um
número de telefone e uma oferta
de ajuda para o que necessitarem.
Anos volvidos, Eggsy é um jovem
adulto constantemente metido em
sarilhos. Depois de ter ido parar à
cadeia pelo roubo de um carro,
lembra-se de marcar, pela
primeira vez, o número daquele
estranho. O rapaz é rapidamente
libertado e entregue a Harry que,
decidido a dar-lhe a oportunidade
de uma vida — e percebendo as
suas capacidades fora de série —,
o introduz ao mundo dos serviços
secretos internacionais.

17.39 Zâmbia Selvagem 18.27 Mundos
Inexplorados Com Steve Backshall
19.17 Zâmbia Selvagem 20.04 Top 10
Combate 20.49 Power 21.41 Mestres
da Engenharia 22.33 Porta-Aviões em
Guerra 23.25 Perigo Extremo 0.13
Power 1.03 Mestres da Engenharia 1.56
Porta-Aviões em Guerra 2.49
Supermegacaro 3.58 Fora de Controlo
4.53 A Última Girafa

Abominável
TVCine Top, 10h30 (V. Port.) e
21h30 (V. Orig.)
Desde a morte do pai, Yi
depara-se com algo
absolutamente espantoso: uma
grande e peluda cria de yeti.
Compreendendo que o animal
precisa de ajuda, decide que tem
de o levar de volta a casa.
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Dia de sair
CINEMA
Porto

Em estreia
Esse
Obscuro
Objecto
de Desejo

Medeia Teatro Municipal Campo Alegre
R. das Estrelas. T. 226063000
O Anjo Exterminador M12. 15h30, 18h30,
21h30;
Trindade
R. Dr. Ricardo Jorge. T. 223162425
Retrato de Uma Rapariga Em Chamas M12.
14h15, 16h30, 21h45; Family Romance,
LLC. M12. 14h20, 20h15; Matthias e
Maxime 16h, 22h; Monos M16. 18h15;
Ema M16. 19h30

Guarda
Cineplace - Guarda
C.C. Vivaci, Av. dos Bombeiros Voluntários
Egitanienses, nº 5. T. 271212140
O Meu Espião M12. 16h10, 19h, 21h30;
Academia Cranston - Cenas
Monstruosas! M6. 16h20 (V.Port./2D); Os
Tradutores 18h30, 21h20; Snow: Os
Domínios do Espelho M6. 16h, 18h20 (V.
Port./2D); Bloodshot 18h40; The Gentlemen
- Senhores do Crime M16. 21h10; The Boy - A
Maldição de Brahms 16h30, 21h40

Guimarães
Castello Lopes - Espaço Guimarães
Espaço Guimarães - Loja 154, R. 25 de Abril, 1
- Silvares. T. 253539390
O Meu Espião M12. 13h50, 16h10, 21h20;
Academia Cranston - Cenas
Monstruosas! M6. 11h20 (V.Port./2D);

Tabaluga e a Princesa do Gelo M6. 10h50
(V.Port./2D); A Ovelha Choné: A Quinta
Contra-Ataca M6. 10h50 (V.Port./2D); À
Espreita do Mal M14. 13h05, 15h15, 17h25,
19h35, 21h45; Bloodshot 18h30, 21h30;
Sonic: O Filme M6. 11h (V.Port./2D); The
Gentlemen - Senhores do Crime M16.
13h30, 16h10, 18h50, 21h30; Bora Lá M6.
11h10, 13h45, 16h20, 18h55, 21h30 (V.
Port./2D); Quarto 212 13h05, 15h10, 17h15,
19h20, 21h25
Castello Lopes - Guimarães Shopping
Lugar das Lameiras - GuimarãesShopping. T.
253520170
O Meu Espião M12. 14h, 16h30, 18h50,
21h30; Academia Cranston - Cenas
Monstruosas! M6. 11h (V.Port./2D); Tabaluga
e a Princesa do Gelo M6. 10h50 (V.Port./2D);
À Espreita do Mal M14. 13h05, 15h15, 17h25,
19h35, 21h45; Snow: Os Domínios do
Espelho M6. 11h20 (V.Port./2D);
Bloodshot 13h50, 16h20, 18h50, 21h20; O
Tempo Contigo M12. 11h (V.Port./2D); Sonic:
O Filme M6. 11h20 (V.Port./2D); The Boy - A
Maldição de Brahms 13h10, 15h15, 17h20,
19h25, 21h30; Bora Lá M6. 10h50, 13h25,
15h50, 18h15, 21h (V.Port./2D); O Caminho
de Volta M12. 13h30, 16h, 18h30, 21h

Penafiel
Cinemax - Penafiel
Ed. Parque do Sameiro. T. 255214900
Retrato de Uma Senhora M12. 19h; O Meu
Espião M12. 14h40, 17h, 21h40; Academia
Cranston - Cenas Monstruosas! M6. 19h30;
À Espreita do Mal M14. 15h, 17h;
Bloodshot 17h15, 21h50; The Gentlemen Senhores do Crime M16. 21h30; Bora
Lá M6. 15h, 19h20 (V.Port./2D)
PUBLICIDADE

A Senhora Karuizawa
De Masaru Konuma.
Com Miwa Takada, Takayuki
Godai, Shinjirô Ebara. JAP.
1982. 93m. Drama, Erótico.
M18.
Junichi chega à cidade de
Karuizawa, no Japão, decidido
a encontrar trabalho. É ali que
conhece Keiko, que o contrata
para tutor do Ælho. Apesar do
luxo em que vive, ela é uma
pessoa infeliz e desprezada
pelo marido. Maravilhado com
tudo aquilo, Junichi envolve-se
romanticamente com a nova
patroa. Mas isso vai dar origem
a uma tragédia que mudará,
para sempre, a vida de todos.
A Via Láctea
De Luis Buñuel.
Com Alain Cuny, Edith Scob,
Laurent Terzieff, Paul
Frankeur. FRA/ITA. 1969.
98m. Drama, Comédia.
O mais abstracto e insólito
Ælme do período Ænal de Luis
Buñuel. Como num romance
picaresco, dois vagabundos
vão de Paris a Santiago de
Compostela e têm diversos
encontros durante o seu
périplo. Algumas das pessoas
que cruzam pertencem ao
mundo presente, outras
pertencem à literatura, à
mitologia ou ao passado.

Esse Obscuro Objecto
de Desejo
De Luis Buñuel.
Com Fernando Rey, Carole
Bouquet, Ángela Molina. FRA/
Eslovénia. 1972. 102m. Drama.
M12.
A partir do romance “La Femme et
le Pantin“, de Pierre Louys, Buñuel
conta a história do desejo sempre
insatisfeito de um homem por uma
mulher que o manipula e o deixa
sempre na expectativa.
Lírio Branco
De Hideo Nakata. Com Rin
Asuka, Kaori Yamaguchi, Shôma
Machii. JAP. 2016. 80m. Drama,
Erótico. M18.
Tokiko, uma artista de olaria,
encontra Haruka, uma rapariga
sem-abrigo, e resolve decide
acolhê-la em sua casa. O tempo
passa e, quando o marido de
Tokiko morre, ela vê-se entrar
numa espiral de autodestruição.
Haruka, que lhe é totalmente
dedicada, é quem lhe vai
proporcionar o consolo que a
ajudará a manter-se de pé.
Matthias e Maxime
De Xavier Dolan. Com Gabriel
D’Almeida Freitas, Xavier Dolan,
Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier.
CAN. 2019. 119m. Drama.
Quando uma amiga em comum
pede a Matthias e Maxime para

Ælmar uma cena de um beijo
entre ambos para uma
curta-metragem, eles aceitam. O
que não poderiam prever era que
esse momento de intimidade
tivesse tal efeito dentro de si, ou
que alterasse tão completamente
a forma como se veriam um ao
outro.

O ABANCA, no início de abril, desaﬁou os seus
colaboradores e clientes a juntarem-se a si, num
movimento de aquisição de Equipamentos de
Monitorização e Ventilação - COVID-19 para o SNS.
Em relação ao valor das receitas angariadas junto
dos nossos clientes, entre 2 e 7 de abril, logramos

O Anjo Exterminador
De Luis Buñuel. Com Claudio
Brook, Enrique Rambal,
Jacqueline Andere, Silvia Pinal.
MEX. 1962. 95m. Drama. M12.
Fábula feroz sobre a burguesia
presa dos seus conceitos,
preconceitos e ideias feitas, onde
um grupo de pessoas é
misteriosamente impedido de
sair de uma festa. “A melhor
explicação para este Ælme é que,
racionalmente, não tem
nenhuma“. Assim explica Luis
Buñuel a sua obra-prima e o
penúltimo Ælme que dirigiu no
México.

angariar a quantia de € 2.610,00.
Resultado desta iniciativa o ABANCA vai doar
três ventiladores ao SNS que servirão aqueles que,
nestes tempos difíceis, mais precisam. A união de
colaboradores e clientes foi notável e não podíamos
estar mais satisfeitos com esta doação.
Estamos todos unidos na ajuda aos que mais precisam
deste apoio.
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Estar bem
INNAHARLAMOFF/GETTY IMAGES

Se eu brincasse como se
o mundo não me visse
Entre 10% e 15% das crianças apresentam níveis intensos e prolongados de
vergonha e retraimento que podem impedi-las de aproveitar oportunidades
importantes para o seu desenvolvimento
Maryse Guedes

Tal como os adultos, é frequente que
as crianças de idade pré-escolar sintam vergonha e se retraiam perante
pessoas e situações novas ou com os
quais estão menos familiarizadas.
Geralmente, esta vergonha e retraimento iniciais desaparecem ao Æm
de algum tempo. Em níveis moderados, têm uma função protetora, permitindo-nos ter um comportamento
social ajustado e evitar a exclusão
social.
Contudo, 10% a 15% das crianças
apresentam níveis intensos e prolongados de vergonha e retraimento que
as podem impedir de aproveitar
oportunidades importantes para o
seu desenvolvimento. Geralmente,
estas crianças falam com facilidade
em casa, mas escondem-se atrás dos
pais quando têm de cumprimentar
adultos no dia a dia. Mostram interesse em interagir com as outras
crianças, mas não têm a iniciativa de
se juntar a elas para brincar. Brincam
de forma descontraída em casa, mas
retraem-se quando têm de desempenhar atividades frente aos outros
(ex., demonstrações artísticas ou
desportivas) ou de participar em festas. É frequente que os pais destas
crianças digam que têm “dois (duas)
filhos(as) diferentes: um(a) dentro e
outro(a) fora de casa” e que expressem o desejo de que elas brinquem
em contexto social como em casa —
como se o mundo não as visse.
Porque é que algumas crianças
apresentam estes níveis mais intensos de vergonha e retraimento social? Os estudos associam o retraimento social em idade pré-escolar
a uma característica de “feitio” ou
temperamento que pode ser observada desde o primeiro ano de vida,
sob forma de reações emocionais
negativas intensas e prolongadas
perante estímulos novos. Na sua génese, encontram-se fatores biológicos, nomeadamente um sistema de
defesa mais sensível, situado na parte mais antiga do nosso cérebro.
Apesar da inÇuência de fatores biológicos, tal não signiÆca que a criança e os pais tenham culpa e que nada
possa ser feito. Pelo contrário, a família pode aprender e implementar
estratégias que transmitam à criança que as suas características são
aceites e respeitadas, mas que, simultaneamente, a incentivem a
aproximar-se, passo a passo, das situações sociais que receia.
É comum que os pais se sintam
frustrados ou desapontados perante
os sinais de retraimento da criança
e que possam ter a tentação de “empurrá-la” para as situações, especialmente quando estes sinais são confundidos com má educação ou desinteresse em contexto social.
Embora nem sempre seja fácil, é importante que os pais evitem rotular
a criança (ex., é tímida), corrijam as
pessoas que o façam e reconheçam

as suas áreas fortes (ex., capacidade
de observação, perspicácia, criatividade) para que ela sinta que as suas
características são aceites e respeitadas. A normalização do medo
como parte da experiência humana
comum e o incentivo à identiÆcação
e partilha das situações que o espoletam e dos sinais com que este se
manifesta no corpo (com histórias
ou Ælmes de animação infantis) também contribui para fomentar um
ambiente familiar seguro, em que a
criança se sente compreendida e
apoiada.
Por outro lado, a preocupação dos
pais em relação aos sinais de retraimento da criança pode levá-los a serem mais protetores, dizendo-lhe o
que fazer ou falando no seu lugar.
Embora tenham a melhor das intenções, estas respostas parentais não
ajudam a que a criança desenvolva
a conÆança necessária para enfrentar, passo a passo, os seus medos. No
dia a dia, a participação ativa em pequenas decisões ajustadas à idade e
a brincadeira livre liderada pela
criança ajudam a promover a independência e conÆança em contexto
seguro. Estas conquistas servem de

É comum que
os pais se sintam
frustrados
perante os sinais
de retraimento
base para que, a pouco e pouco, sem
“empurrar” a criança demasiado
“depressa”, os pais criem pequenos
desaÆos que ela é capaz de enfrentar
(ex., manter-se ao lado dos pais, sem
se esconder, perante adultos do quotidiano). Antes dos desaÆos, é importante que os pais salientem as vantagens de experimentar as coisas, mesmo que tenhamos medo delas (ex.,
ser ainda mais corajosa do que já é,
fazer coisas importantes), transmitam à criança conÆança de que é capaz e a preparem para o que vai
acontecer, utilizando, por exemplo,
o jogo de faz-de-conta.
Dar atenção e encorajar todas as
conquistas da criança, persistir na
prática dos mesmos desaÆos até se
tornarem muito fáceis para ela e
transmitir-lhe uma atitude de “não
há problema” quando as coisas correm menos bem são ingredienteschave para que ela possa aprender a
brincar e a aproveitar as oportunidades do mundo, quando este tem
os olhos postos nela.
Maryse Guedes, investigadora,
Centro da Criança e da Família,
William James Center for
Research
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Crónica

As noites que me abriram os olhos

O

colchão era de
palha. Bem antigo,
como as camas de
ferro forjado. As
paredes interiores
eram em madeira.
Eram as casas do pátio. Cada uma
com o seu número. Nós Æcávamos
quase todos os anos na 8. Eram as
nossas férias. Durante um mês
mudávamos de casa. Da nossa casa
às casas do pátio ia uma distância
de dez quilómetros. Coisa pouca.
Agora. Mas, na altura, era como ir
até às ilhas Seychelles. As férias de
sonho para gente pobre. A classe
média e a classe alta tinham um
Alfa Romeo ou um Mercedes.
Percorriam centenas de
quilómetros. Diziam que o mar no
Algarve era muito quente. Nós
Æcávamos pelo mar frio da costa
brava e pela ria traiçoeira.
Sonhávamos em conversas de
jovens com o bigode a querer
impor-se, que um dia também
haveríamos de ir sentir o caldo que
era o mar do Sul. Depois, a
conversa terminava com outros
sonhos — diziam os ricos que nas
terras algarvias havia alemãs,
inglesas e holandesas de
mentalidade aberta. A temperatura
voltava a subir. O João, o Paulo, o
Jorge e o Chico deitavam-se nas
toalhas decoradas com conchas ou
cores vibrantes, e “trabalhavam”
para o bronze. De peito virado para
o Sol, com o som das ondas
grandes e o pregão do homem da
batata frita, com pimenta ou sem
pimenta, acreditavam que um dia
também teriam um Alfa, e, quem
sabe, uma holandesa de mente
aberta. Eu também sonhava. A
minha toalha era só vermelha.
Ao Æm do dia, regressávamos ao
pátio. A saudável confusão de uma
espécie de comuna dava outro
colorido ao pôr do Sol. Os cheiros
cruzavam-se entre as bifanas da
casa 7, o arroz de tomate da casa 3
ou dos carapaus fritos da casa 5. Os
mais pequenos esfolavam uma
bola contra uma parede
transformada em baliza. Nós, os
“homens” de bigode ralo,
tomávamos banho no tanque,
revezando-nos democraticamente

na bomba. Em casa, admirávamos
o corpo bronzeado. Quanto mais
escuro, melhor. Eu depressa
adquiria um bronze de invejar.
Chamavam-me “o preto”. Ficava
bem com uma camisa branca.
Depois do jantar, íamos ao
picadeiro. Jogar “matrecos”.
Lamber um Perna de Pau. E
continuar a sonhar.
A parede de madeira deixava
ouvir o ressonar do meu pai.
Dormia bem. Merecia. Não tinha
férias como eu e a minha mãe. Só
mergulhava nas ondas grandes ao
domingo de manhã. O seu único
privilégio. Acredito que o meu pai
também devia sonhar. Como nós.
Nunca lhe perguntei. Já tinha um
bigode farto e bonito. Os seus
sonhos seriam diferentes. Devia
sonhar com o meu futuro.
Também gostava de o ver com uma
camisa branca. Ele não precisava
de “trabalhar” para o bronze.
Tinha um bronze natural. Dele.
Trouxe-o do seu país, uma ilha
distante no pacíÆco. Existem peles
bonitas. Com história. A pele do
meu pai era uma delas.
Com a lâmpada de 60 watts

Adriano Miranda

Ele não
precisava de
“trabalhar”
para o bronze.
Tinha um
bronze natural.
Trouxe-o do
seu país, uma
ilha distante no
pacífico.
Existem peles
bonitas

acesa, e muitas vezes embalado
pelo ressonar do meu pai e pela
ronca do farol em noites de
nevoeiro, lia até o sono me vencer.
Sabia bem ser levado para tempos
passados ou futuros. Terras
vizinhas ou longínquas. Não
necessitava de um Alfa ou de um
Mercedes, o mar não era só quente
e conhecia gente de todos os
continentes. Nas paredes do quarto
que foram brancas, e que o tempo
se encarregou de as pintar de bege,
dava vida a personagens e
paisagens. Todas as noites dormia
num sítio diferente. Um segredo só
meu. Existem registos que nos
marcam. Lembranças que Æcam.
Que nos moldam. Que destinam o
nosso destino. Foi numa noite
estranhamente silenciosa, sem o
ressonar do meu pai nem a ronca
do farol, que acabei a viagem com
o negro António Balduíno por
terras de Salvador, no Brasil.
Aquele negro foi o meu
companheiro de lutas durante
umas noites. Na mesa-de-cabeceira
estavam outros livros. Agarrei no
primeiro, um livro que a Margrit,
uma amiga, me ofereceu. O Pai
ADRIANO MIRANDA

Tomás foi o meu novo
companheiro. Viajei até Nova
Orleães, nos Estados Unidos. Na
primeira noite quase não dormi.
Terminei no capítulo XXI – A
morte. Sei que chorei. Que dei
voltas na almofada. Sei que depois
de Balduíno e de Tomás nunca
mais fui o mesmo. Na mistura da
escravatura do século XIX com a
pobreza do século XX, encontrei o
meu rumo. O meu trilho. Na
parede podia ver bandeiras e
canhões. Multidões e revoltas.
Podia ver o mundo a mudar. Foi
naquele colchão de palha, no
silêncio da noite, que ganhei nova
consciência. Muitas folhas já
desfolhei, muitas capas já encerrei,
mas Balduíno e Tomás estão
sempre aqui, no coração. Como
Gineto, de Vila Franca de Xira.
Cresci. O pátio foi demolido.
Conheci uma algarvia. Já não Æco
preto, com lamento meu. Continuo
a gostar de camisas brancas. A
minha consciência foi ganhando
consistência. O mundo parou no
tempo como o relógio sem corda.
A miséria aumenta. O racismo
continua. A escravatura ganhou
outra forma. Os bárbaros estão de
volta. Os herdeiros do chicote e das
correntes. Da censura e da
repressão. Das fardas e das botas
cardadas. Trump, Bolsonaro e o
triste Ventura sonham com um
mundo velho. Chamam-lhes
populistas. O capitalismo sempre
foi bom a rebaptizar. Chamem-lhes
o que eles são: fascistas.
O João, o Paulo, o Jorge, o Chico
e eu seguimos pelas nossas vidas.
Pelos nossos trilhos. Já não temos a
comuna com cheiro a carapau
frito. Mas sei que todos gostam de
camisas brancas. E no meio dos
trilhos com várias conÆgurações,
está na hora, mais do que nunca,
de construir a ponte da esperança.
Todos, seres humanos de paz e
amantes da liberdade, têm a
obrigação, de juntos, lutar contra
as bestas. Estou certo que
Balduíno, Tomás e Gineto nos
acompanharão. Como sempre.
Pelo mundo novo.
amiranda@publico.pt
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Opinião

Trim, Trim! É o sr. Centeno? Ganhou o cargo!

N

o sempre inesquecível
Sim, Sr. Primeiro-Ministro,
Humphrey e Jim Hacker
tentam, num episódio,
resolver o destino de uma
Ægura pública. Humphrey
diz: “Dê-lhe algo de importante. Pelo
que é que ele se interessa? Por
televisão?” Hacker riposta: “Ele nem
sequer tem televisor.” Face a isso,
Humphrey tem uma ideia de génio:
“Óptimo. Faça dele governador da
BBC.”Com o sr. Mário Centeno não há
esse perigo. O sr. António Costa não o
deseja como presidente da RTP. Ou
mesmo da Companhia das Lezírias ou do
Autódromo do Estoril. No círculo do
poder todos o querem como governador
do Banco de Portugal. A sua previsível
nomeação para o cargo segue uma
infalível lógica: certos lugares são
normalmente distribuídos por pessoas
que é preciso recompensar ou que é
necessário afastar em férias
prolongadas. Até aqui, nada de novo em
Portugal. Muitas vezes, a nomeação de
alguém para um cargo parece um
programa de rádio que fez sucesso há
muitas décadas: Quando o Telefone
Toca. Era assim: “Trrim, trrim!”; “Boa
noite, posso dizer a frase?”; “Ser
governador do Banco de Portugal é bem
bom!”; “Acertou. Qual é o seu nome?”;
“Mário Centeno”. Neste caso, o conto de
fadas nem precisou da encenação.
Tudo correria tranquilamente para o
sr. António Costa, se o Parlamento, num
momento em que se espreguiçou e
descobriu que estava acordado, não
tivesse avançado com um projecto de lei
que pretende criar um período de
“nojo” para se ocupar um cargo como o
de governador do BdP.
Só o Mr. Magoo dos desenhos
animados não vislumbraria que o
projecto de lei tem um destinatário
único: o sr. Centeno. Porque a colocação
de deserdados da política em empresas,
estatais ou não, vai continuar. Com ou
sem lei. O certo é que esta funcionou
como um carrinho de choques de uma
qualquer feira. Levantou uma pequena e
inocente dúvida. Como é que o sr.
Centeno vai avaliar assuntos sobre os
quais teve uma palavra decisiva
enquanto ministro das Finanças? Para o
sr. António Costa não há problema:
contratam-se Mandrake e David
CopperÆeld e cria-se a ilusão de que não

O Tigre de Papel
Fernando Sobral

Futebol-spaghetti
Portugal passou a ser o cenário ideal para a realização de um western-spaghetti:
nem é um filme de cowboys, nem um drama onde se come demasiada massa.
Perdeu-se a vergonha. Vivemos no reino da comédia em que os próprios actores são
semelhantes a Trinitá, o chamado “Cowboy Insolente”. Os personagens
arrastam-se, deitados, numa cama transportada por um cavalo cansado. Criou-se
um novo produto turístico: o “futebol-spaghetti”. O decoro perdeu-se neste paraíso
dos compadres, neste Portugal dos Pequenitos, onde a realização da fase final da
Liga dos Campeões em Lisboa serve para um desfile de vaidades provincianas
inacreditável onde cabem o sr. Marcelo, o sr. Costa, o sr. Gomes, o sr. Ferro
Rodrigues e, até, o sr. Medina. Todos juntos, como se aquilo fosse o fim da crise
económica ou a resolução do que nunca foi feito durante três anos em Pedrógão
Grande. Nada disso. O futebol é a política nacional. Nada há para além disso.

há qualquer incompatibilidade.
Há sempre, no caminho, uma casca de
banana onde mesmo os mais atentos
políticos escorregam. No caso, foi o sr.
António Ramalho que, ao reclamar antes
de tempo o que resta do caviar com que
o Novo Banco foi embrulhado para ser
comprado, causou um ruído incómodo.
Porque o Novo Banco não é apenas um
problema Ænanceiro. É, hoje, um
problema político. AÆnal, foi no tempo
do sr. Centeno (e do sr. Carlos Costa e do
sr. Sérgio Monteiro) que foi vendido à
Lone Star como se fosse a Aldeia da
Roupa Branca. Não tinha uma nódoa. Ou
melhor: todos sorriam, Ængindo que não
tinha. Não é um acaso lá estar garantido
o dinheiro dos contribuintes, perdão, do
Fundo de Resolução, para fazer de
bombeiro forçado.
Para o Príncipe Encantado do
superavit da democracia, este é um
problema. O Novo Banco vai ser uma
melga sempre a zumbir durante os anos
que o sr. Centeno estiver no BdP. Dia e
noite.
Além disso, um dia destes ainda se
voltará a falar da venda do Banif. E do
Montepio. Já para não mencionar a Æla
de problemas bancários que se seguirão
ao Æm das moratórias de pagamentos.
Claro que a célebre bazuca da Europa
vai ser desviada para aí, e lá se perderá a
“última oportunidade” para “planear” a
economia portuguesa, dotando-a de
estratégia e meios a sério.
Portugal parece o museu de Madame
Tussauds: os seus bonecos falam, mas
não se mexem. Fazem jus à memória da
eloquência, mas são incapazes de tomar
medidas concretas e sérias.
Oliveira Martins, que foi ministro da
Fazenda em Ænais do século XIX,
deixou-nos um retrato deste sítio: “Uma
granja e um Banco: eis o Portugal,
português. Onde está a oÆcina? E sem
esta função eminente do organismo
económico não há nações.”
Nada muda e, pior, pouco se
transforma. Ao sr. Centeno está
reservada uma estadia na liderança do
BdP. Pode ser um sucesso. Será, de
certeza, um pesadelo. Cada vez que
beber um café, todos perguntarão se há
algum segundo sentido para essa
decisão. Para um governador do BdP,
isso não é o estimulante perfeito.
Jornalista e escritor

