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Ana Filipa Freitas

EDITORIAL

Os resultados do Inquérito às Prá-

ticas Culturais dos Portugueses, 

realizado pelo Instituto de Ciências 

Sociais com a Fundação Calouste 

Gulbenkian, apresentados este mês 

de fevereiro, revelaram que, em 2020, 

61% dos portugueses não leram qual-

quer livro impresso, 27% leram entre 

um e cinco livros e apenas 7% decla-

ram ter lido entre 6 e 20 livros. Estes 

dados sobre os hábitos de leitura dos 

portugueses são só por si preocupan-

tes, mas são-no sobretudo porque se 

referem a um ano em que todos tive-

mos aquilo que muitos de nós costu-

mamos usar como desculpa para não 

ler - TEMPO.

Confinamentos sucessivos, restrições 

à circulação, aulas em casa e teletra-

balho obrigaram-nos a todos a ficar 

em casa. A minha dúvida perante isto 

é: o que é que crianças, jovens e adul-

tos fizeram durante os intermináveis 

dias de 2020? Sim, aprendemos todos 

a fazer pão, a fazer desporto no chão 

da sala, a fazer bricolage, fomos es-

gotando todas as séries tendência na 

Netflix, acompanhamos à exaustão 

os números, gráficos, índices e infor-

mações sobre o Covid, as variantes e 

os RT. Mas não houve tempo/vontade 

para ler um livro? Nenhuma criança lá 

em casa pediu uma história para ador-

mecer? 

Bem sei que um baixo índice de lei-

tura de livros, não é sinónimo de au-

sência total de leitura. A leitura está 

presente nas nossas vidas, nas mais 

variadas formas e nos mais variados 

suportes. E desde o ensino básico, as 

nossas crianças e jovens vão tendo 

acesso, cada vez mais cedo, à internet, 

onde lêem blogs, sites de notícias e 

outros conteúdos de entretenimento. 

Mas convenhamos, nada, mas mesmo 

nada substitui um livro. 

Afonso Cruz no seu livro O Vício dos 

Livros descreve esta transcendente 

experiência que é ler um livro e que 

eu transcrevo, porque não consigo 

explicá-la de uma maneira melhor: 

"Abrir um livro é abrir pessoas e ex-

plorar o nosso próprio mundo através 

da experiência dos outros. O território 

inexplorado dentro de nós é acessível 

através dessa imersão em personagens 

que nunca fomos e jamais seríamos 

ou talvez venhamos a ser, e em vidas 

que nunca tivemos e jamais teríamos 

ou vidas que serão o nosso destino. As 

personagens dos livros que lemos são 

o meio de transporte para o que não 

somos, ou melhor, para o que somos 

sem ser. Creio que esta noção é funda-

mental: ser profundamente o que não 

somos".

Tenho pena que apenas eu e 34% dos 

portugueses tenhamos tido o privilé-

gio de, em 2020, “ser profundamente 

o que não somos”.

Ser profundamente o que Ser profundamente o que 
não somosnão somos
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“Em palácio algum, por essa Euro-

pa superfina, se come na verdade tão 

deliciosamente como nestas rústicas 

quintas de Portugal. (...) Quem nun-

ca provou este arroz de caçoula, este 

anho pascal candidamente assado no 

espeto, estas cabidelas de frango coe-

vas da monarquia que enchem a alma, 

não pode realmente conhecer o que 

seja a especial bem-aventurança tão 

grosseira e tão divina, que no tempo 

dos frades se chamava a comezai-

na.” Carlos Fradique Mendes (Eça de 

Queiroz)

Quantas vezes vamos à Figueira 

da Foz degustar uma boa refei-

ção, um lanche, umas tapas, ou um 

after hours. Existem bons e recomen-

dados restaurantes, bares, cafés, pas-

telarias e geladarias que se mantêm 

com a sua qualidade há muitos anos. 

São habituais estes repastos nos pas-

seios de fim de semana, nos almoços 

de domingo e até nos de aniversário, a 

Figueira da Foz sempre foi um espaço 

de fruição gastronómico e social que 

sempre associámos ao gelado, ao pei-

xe, ao marisco, aos petiscos.

Saiu em dezembro passado a lista de 

restaurantes galardoados com estrelas 

pelo guia Michelin. Em Portugal te-

mos apenas 22 restaurantes e nenhum 

com três estrelas. Na região centro – 

entre Porto e Lisboa – só há um res-

taurante (com uma estrela) na zona de 

Viseu. Espanha, por seu lado, é o ter-

ceiro país com mais estrelas Michelin 

do mundo, cerca de 200, está em pri-

meiro lugar no maior número de pre-

senças no top 50 dos melhores restau-

rantes do mundo e tem 13 restaurantes 

no top 100 mundial (tem o número 2). 

Teve durante muitos anos consecuti-

vos o melhor restaurante do mundo 

“El Bulli” junto à costa, na Catalunha, 

150km a norte de Barcelona, sob o co-

mando do Chef Ferran Adrià. 

Em Espanha a maior parte dos res-

taurantes galardoados ficam fora dos 

grandes centros urbanos, foi noticia 

o restaurante “Versatile”(com uma 

Alexandre Gomes da Silva

estrela) em Zarza de Granadilla, uma 

vila de 1800 habitantes de Cáceres. 

Vários estudos mostram o enorme im-

pacto económico gerado em diversos 

sectores de atividade por esta classi-

ficação.

Um artigo de 2020 da revista Tou-

rism Economics refere o impacto dos 

restaurantes com estrelas Michelin 

na procura por turistas nacionais e 

estrangeiros. Os resultados mostram 

que a qualidade dos restaurantes é 

mais importante do que a quantidade 

na relação gastronomia-turismo e que 

os restaurantes com estrelas Michelin 

são uma forte atração para os turis-

tas estrangeiros. Um outro artigo do 

International Journal of Gastronomy 

and Food Science refere que os restau-

rantes com estrelas Michelin não são 

apenas rentáveis, mas também mais 

rentáveis com cada estrela adicional e 

que na era da digitalização a gastrono-

mia de luxo é mais importante do que 

nunca, dando visibilidade mundial e 

colocando a “localidade” nos holofo-

tes do poder económico elevado.

Mais abrangente é um estudo da con-

sultora KPMJ que analisa os secto-

res associados a esta gastronomia de 

luxo; destacando a evolução social da 

cozinha com profissionais mais qua-

lificados e novas profissões; com a 

abertura e desenvolvimento, técnico e 

cientifico, de escolas de hotelaria. Re-

fere, ainda, a inovação como motor do 

crescimento económico, novos produ-

tos, serviços e marcas que geram pro-

cura e riqueza. O desenvolvimento de 

industrias associadas à gastronomia 

– utensílios, garrafas, rótulos etc, e os 

seus produtores – agricultura e pecu-

ária – com aromáticas e decorativas, 

com novos produtos laboratoriais, 

biológicos, ecológicos e sustentáveis. 

A internacionalização da gastronomia 

regional e nacional, a internacionali-

zação dos produtos portugueses – vi-

nho, azeite etc., a internacionalização 

dos chefes portugueses e da “escola” 

portuguesa. 

O turismo gastronómico é uma área 

especial e diferenciada, pois não per-

mite a globalização literal – é das pou-

cas industrias/serviços onde o consu-

"Que vento, que cavalo, que bravia
saudade me arrastava a esse deserto,
me obrigava a adorar o que sofria?"

Cecília Meireles in Cenário 

GOURMET na

FOZ

Castillo-Manzano, J., Castro-Nuño, M., Lopez-Valpuesta, L. (2020) Quality versus quantity: An assessment of the impact of Miche-
lin-starred restaurants on tourism in Spain. Tourism Economics 

Daries, N., Moreno-Gené, J., Cristobal-Fransi, E. (2022) Michelin stars shine brightly, but are they profitable? International Journal 
of Gastronomy and Food Science 24

KPMJ (2019) La gastronomía en la economía española - Impacto económico de los sectores asociados

midor tem que vir ao local de produção 

para um usufruto pleno. Publicita é 

dá relevo à marca “Portugal” e neste 

caso “Figueira da Foz”. Por extensão 

favorece a consolidação e divulgação 

da dieta mediterrânica e a influência 

no comportamento dos consumidores 

mudando hábitos, criando novas ro-

tinas, com grande impacto nas redes 

sociais.

A industria e comércio de bebidas e 

alimentos beneficiaria, também, mui-

to desta envolvência como comple-

mento e estimulo deste sector. Além 

de ser uma forma natural de agregar 

e interligar empresas de origem e na-

tureza diversa. A hotelaria – hospeda-

gem teria que acompanhar servindo 

um conjunto de turistas com poder de 

compra elevado. Neste caso a evolu-

ção da hotelaria é gerador também de 

profissionais qualificados e de novas 

e variadas valências.

A Figueira da Foz está numa posição 

ideal para abraçar um desafio destes, 

pois além de já apresentar uma so-

fisticação própria, com a sua rede de 

hotéis, o único casino entre Espinho 

e Estoril, uma boa rede de restauran-

tes reconhecidos, além, naturalmente, 

duma promenade à beira mar.

É um modelo já estudado e com su-

cesso garantido, com espaço no terri-

tório nacional para franca expansão. 

Beneficiamos aqui do vizinho “Espa-

nha”, como grande “cluster” de alta 

gastronomia e chamariz de potenciais 

clientes e turistas que já o visitam.
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O que pode ser feito numa cidade 

de dimensão média e grandes 

oportunidades como a Figueira da 

Foz? Que conteúdos poderá ter um 

futuro programa de desenvolvimento 

e de atratividade para a Figueira?

Eu, que sou um forasteiro, mas já há 

uns anos convertido, mais por ques-

tões pessoais do que pela atratividade 

objetiva, permito-me oferecer algu-

mas linhas. Posso, naturalmente, estar 

errado... Mas aqui ficam.

Miguel Romão

A manutenção e captação de entida-

des da economia dos serviços e da 

indústria é decisiva para qualquer ter-

ritório e, desde logo, para a Figueira. 

O que pode oferecer este espaço como 

adicional de atratividade? Diria que 

um dos seus maiores atrativos pode 

estar, para além das suas condições 

naturais e demográficas, na capaci-

dade de atração que a autarquia seja 

capaz de oferecer (com uma burocra-

cia legal, mas não pesada) e na capa-

cidade de congregar todo o espaço 

de conhecimento à sua volta (desde 

logo Coimbra, mas também Leiria, 

Viseu, Aveiro, Águeda, Cantanhede, 

etc.) para este território, e associá-lo 

a atividades produtivas. As entidades 

de ensino e investigação, nas univer-

sidades e nos politécnicos, segura-

mente devem estar disponíveis para 

o apoiar e desenvolver. E, para captar 

investimento externo, porque não de-

senvolver uma política proactiva, jun-

to de indústrias em desenvolvimento, 

propondo-se conseguir congregar ati-

vamente mão-de-obra, cada vez mais 

qualificada e especializada, com po-

tenciais investidores? Conhecem os 

poderes da Figueira a qualificação dos 

seus residentes ou de potenciais traba-

lhadores e as suas potencialidades? E 

estão disponíveis para promover esse 

matchmaking?

"A Figueira tem a dimensão adequada, 
demográfica e geográfica, para poder ser 
um território que se diferencie no modo 
como é governada, do ponto de vista 
público."

FIGUEIRA?

Diferenciação e boa governação

A Figueira tem a dimensão adequada, 

demográfica e geográfica, para poder 

ser um território que se diferencie no 

modo como é governada, do ponto de 

vista público. Os seus habitantes gos-

tam da sua terra e respeitam-na. Pode 

ser criado um modelo que os respeite 

mais, de volta, do ponto de vista da 

sua governação: decisões e licencia-

mentos autárquicos em não mais do 

que 30 dias; apoio direto, pessoal e 

presencial, para acesso aos diversos 

serviços públicos, para quem deles 

mais precise; criação de um programa 

favorável de atração de investimen-

tos, nacionais e internacionais, para a 

Figueira; inclusão digital efetiva, com 

a disponibilização de formação no 

básico do acesso a novas tecnologias 

dos residentes que a pretendam fre-

quentar; criação de plataformas per-

manentes de debate e discussão públi-

cas sobre o futuro do concelho, para 

recolha de ideias e de propostas, com 

feedback adequado, mas pondo em 

contacto proponentes e potenciais de-

cisores, públicos e privados; um urba-

nismo inclusivo, com a adaptação de 

espaços públicos devolutos (e porque 

não também espaços privados?) para 

usufruto direto e mais imediato dos 

cidadãos, para lazer; criação de um 

laboratório de governação de cidades 

de média dimensão, com atividades e 

que possa realizar testes concelhios 

de políticas e medidas públicas, repli-

cando as melhores práticas nacionais 

e internacionais.

Indústria, serviços e ensino/

investigação

Acessibilidades

A Figueira está, por terra, a 200 km 

de Lisboa e, especialmente, a 50 km 

de Coimbra. Em condições normais, 

seria um espaço de residência e de 

atividade dos atores de uma econo-

mia alargada no território que deveria 

existir em Coimbra, assim houvesse 

um vínculo mais claro e não apenas 

de lazer e usufruto partilhado, mas 

ocasional, entre estes espaços. O 

comboio, que pode demorar 1 hora da 

Figueira a Coimbra, é um problema, 

para além da circulação interna, quer 

em Coimbra, quer na Figueira. Tal 

como a dependência prática, também 

em opção, do transporte individual, 

custoso a vários títulos. E não pode 

a autarquia desenvolver alternativas? 

Bem como agir junto da CP e do go-

verno central para procurar alterar 

este estado de coisas? 

(parte 1) 

E A

(Continua no próximo número)



10 | Revista Foz 2022 Revista Foz 2022 |  11

Francisco Martins é um nome co-

nhecido da nossa música não só 

como guitarrista virtuoso que é e que 

influenciou muitíssimos músicos, mas 

também como produtor musical. Des-

de há longa data amigo e guitarrista de 

José Cid, deixou o seu som em gran-

des clássicos da MP como “Cai Neve 

em NY” ou “Velho Moinho”. Res-

ponsável em muito pela sonoridade do 

primeiro álbum do André Sardet, em 

que trabalhou como arranjador e mú-

sico, salvou de ser rejeitado o tema “O 

Azul do Céu” que acabou por lançar 

a carreira do cantor. É como produ-

tor que o encontrámos no seu estúdio 

privado, rodeado do melhor material, 

de onde saem sons que preenchem os 

nossos dias.

Um Produtor Musical

Francisco
(XICO) MARTINS

Afinal o que é um produtor 

musical? 

Um produtor é um criador e também 

um gestor da criação dos outros. Na 

área das editoras consideramos o pro-

dutor executivo, que é quem cria os 

meios, financeiramente, contrata os 

músicos necessários e o produtor de-

legado é quem tem mais a sensibili-

dade artística. Normalmente são mú-

sicos com experiência de estúdio e faz 

a ligação mais estética com o artista 

que é contratado. Também poderia 

haver o co-produtor e o A.R.,(Artistas 

e Repertório) que também podia assu-

mir a função de produtor ou produtor 

executivo. Quando um artista chegava 

a uma editora, levava pouca experiên-

cia, isto é, trazia na mala a criativi-

dade, mas não tinha a noção de estar 

em estúdio e o produtor serve também 

para aligeirar essa tensão.

Em Portugal está reconhecida 

essa importância do Produtor? 

Por exemplo o Zé Mário Branco 

é lembrado pelo “Cantigas do 

Maio” de 1971, onde criou uma 

sonoridade original. 

a grande mudança estética que vem 

caracterizar a música do Zeca e o Zé 

Mário teve um papel preponderan-

te. Portanto, a figura do produtor é 

fundamental, quando há necessidade 

duma mudança estética e quando o 

artista tem consciência e necessidade 

disso e sabendo as características do 

produtor que se está a contratar.

Os músicos têm noção da ne-

cessidade do produtor ou fazem 

as coisas por conta própria?

Hoje em dia o figurino está alterado. 

As editoras já não investem da mesma 

forma, já não investem na totalidade 

no artista. Com a proliferação de in-

formação o artista também tem mais 

meios e tem o seu computador, o seu 

home studio e é normal que não tenha 

noção da necessidade do produtor. A 

informação está disponível e portan-

to podem chegar ao seu objectivo. 

Verdadeiramente, se um artista tem 

noção rigorosa daquilo que pretende, 

se calhar pode prescindir dum pro-

dutor. Mas a falta de know how leva 

a que cometa erros, caindo em lugar 

comum, o que é uma tendência mui-

to notada na produção nacional. Por 

exemplo, não ser original, copiar uma 

banda que se conhece lá de fora… O 

produtor têm conhecimento desse le-

que do panorama musical e tem obri-

gação de alertar para esses erros. Eu 

tive bandas que me chegaram quando 

trabalhava para a Valentim de Carva-

lho ou a Polygram, completamente 

colonizadas com formatos lá de fora. 

O meu trabalho era perceber se era 

viável determinado projecto, se tinha 

interesse para a editora que depois de-

legava a confiança no meu trabalho 

que era discutir e alertar as bandas 

para a necessidade de trazerem algo 

de novo e não estarem a copiar, às ve-

zes de forma muito óbvia, projectos 

que aconteciam lá fora. 

Acabaste de gravar os novos 

álbuns do José Cid e do Mário 

Mata. Como geriste essas rela-

ções? Tens que impor ideias ou 

adaptas as ideias dos artistas?

Para mim a ideia de imposição não faz 

sentido. O Zé Cid tem uma carreira 

longa e é uma personagem incontor-

nável. No caso do novo álbum, Vozes 

do Além, comprovou-se, como já sa-

bia, que O Zé Cid sabe muito bem o 

que é que quer. Quando vem já traz 

direcções muito bem estruturadas. O 

que eu fiz também tem intervenção 

criativa; tenho partes que acabei por 

assinar autoria com ele. O disco é 

um concept álbum. A primeira coisa 

é perceber a ideia: a vida para além 

da morte, as várias leituras, algumas 

até engraçadas como os zombies, (há 

quem acredite), enfim… a abordagem 

por um lado séria e por outro mais li-

geira. Havia a necessidade de trazer 

a côr do rock progressivo. Musical-

mente fui discutindo com o Zé, pros-

seguindo a par sem grande imposição 

nem da parte dele nem da minha. As 

coisas devem fluir sem criar grandes 

fricções. Historicamente há situações 

de pontos de ruptura dos produtores. 

Mas esse nunca é o meu propósito e 

pra mim as coisas têm que ser confor-

táveis para ambas as partes.

Em relação ao Mário Mata, ele teve 

um apagão na carreira dele, emigrou 

e ficou nos EUA algum tempo e hoje 

em dia, com a velocidade das coisas 

as pessoas aparecem e desaparecem 

muito rapidamente. Tenho uma rela-

ção de grande amizade com ele e per-

cebi que era de alguma forma injusto 

que a criatividade e o talento do Mário 

estivesses esquecidos. Para este disco 

apresentei-lhe a minha ideia. A com-

posição é dele mas houve um peso 

maior da parte da produção, da minha 

parte. Ele entregou o projecto nas mi-

nhas mãos. O álbum está para sair e 

chama-se “X”, porque é o décimo da 

carreira dele.

O Zeca Afonso começou na Tuna 

Académica e começou por cantar 

fado de Coimbra. Na altura do “Can-

tigas do Maio” o Zé Mário estava em 

França e o Zeca queria encontrar uma 

solução estética. Ele já não recorria 

muito à guitarra de Coimbra, optando 

pela voz e pela viola do Rui Pato. O 

“Cantigas do Maio” foi onde se deu 
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O Vinyl está de volta. É igual 

masterizar CD ou Vinyl? O Vinyl 

toca melhor que o CD?

Normalmente a masterização é entre-

gue ao engenheiro de masterização. 

Esta é o polimento final, a separação 

das faixas, “o brilho do sapato”. An-

tigamente o suporte era magnético, 

em fita. O digital se vem de uma fonte 

analógica traz uma informação quen-

te e depois é digitalizado. Se gravares 

tudo digitalmente fica tudo “muito 

clarinho, muito fresquinho, frio”. O 

analógico soa bem porque passa em 

circuito analógico e vai passar por 

componentes electrónicos da velha 

guarda – resistências e condensadores 

– que lhe acrescentam harmónicos, 

chamemos-lhes características sono-

ras. Os harmónicos podem ser pares 

e são associados a um certo calor, ou 

ímpares que são mais agrestes e há a 

distorção. A distorção que tendemos 

a evitar, faz falta, é como o sal. Es-

tas características dão a sensação de 

melhor qualidade e dá-lhe um toque 

agradável, a tal pitada de sal.

Actualmente, qual considera-

rias o teu mundo ideal como 

produtor?

Tive algumas propostas para fazer 

carreira nos EUA, tanto como pro-

dutor como guitarrista, mas a família 

falou mais alto. A decisão foi ficar 

por cá. As coisas não estavam de todo 

mal, havia trabalho, o meu trabalho 

era solicitado pelas editoras e as coi-

sas estavam mais ou menos confortá-

veis. Com o advento da informação, 

a internet e o aparecimento do mp3, 

houve um grande golpe na indústria 

que vivia dos royalties, da venda dos 

CDs , da passagens da rádio. Uma 

coisa que faço sempre é solicitar os 

códigos dos direitos – ISRC – que 

garante o pagamento dos direitos, 

embora que a figura do produtor já 

não é fácil. Antes era ligada à editora, 

era mais confortável então. O ideal… 

voltar atrás não é possível. O ideial é 

adaptar-me à realidade actual, aos no-

vos valores, aproveitar os apoios que 

o Estado também dá. O cenário ideal 

neste momento não é fácil e pode ser 

que o produtor até seja uma figura em 

vias de extinção (risos). Assim, como 

o Vinil voltou e a banda magnética 

está a ter algum saudosismo, pode ser 

que as coisas voltem.

Discografia
Como guitarrista, arranjador e pro-
dutor participou em inúmeras gra-
vações. Alguns dos álbuns com 
essas participações:

Paulo Bragança, Amai

José Cid, Xi-Coração, Coração de 
Papelão, De Par em Par, Camões 
as Descobertas e Nós, Vendedor 
de Sonhos, Pelos Direitos do Ho-
mem, Quem tem Medo de Bala-
das, Menino Prodígio, PopRock e 
Vice-Versa, Coisas do Amor e Do 
Mar, Fados Fandangos e Uma Val-
sinha, Clube dos Corações Solitá-
rios do Capitão Cid, 10.000 Anos 
Depois Entre Vénus e Marte Live in 
Lisbon, Vozes Do Além

Sacerdotes de Alquimia, Sacerdo-
tes de Alquimia

Tonicha, Canções d’Aquém e 
d’Além Tejo

Paulo Brissos, Criação

André Sardet, André Sardet

Quinteto de Coimbra, Quinteto de 
Coimbra

Antigos Tunos, Coimbra

Squeeze Theeze Please, Open

Anger, Anger, Y2K

Mário Mata, Regresso, X

Fernando Mariano Bicho
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Carnaval
Figueira da Foz | 2022
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Reportagem fotográfica: Jorge Oliveira  
Facebook: JO Photographer & Videographer
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Mário Velindro

DISSONÂNCIAS 
DO CAOS

Bem pela manhã olhei o horizon-

te e vi um céu azul, um azul tão 

claro e brilhante que me fez lembrar 

a imagem que tenho sobre o paraíso. 

A inexistência de movimento e som 

transportou-me para esse lugar calmo 

e relaxante. Procurei riscos brancos 

deixados pelo rasto de máquinas que, 

pelo ar, transportam sonhos e projetos 

e, nem um. A serenidade era mesmo 

total. Ficou-me na memória aquela 

consonância, tal como fica uma com-

posição composta por harmonias e 

arpejos estáveis e bem definidos. O 

ambiente que vivi nesse curto instante 

depressa me trouxe ao pensamento a 

sensação inversa, ou seja, o reboliço, 

a agitação e a azáfama. Entre um fe-

char de olhos e um gole de café, de-

pressa saltei para a outra margem, a 

margem real, a margem das inquie-

tações, a margem do desespero de 

muitos, a margem dos egoísmos e dos 

egocentrismos. Esta realidade tão di-

ferente e distinta da imagem do paraí-

so levou-me a compará-la com o caos 

dissonante.

Hoje a velocidade dos acontecimentos 

nas nossas vidas é controlada pelo an-

damento provocado pela tecnologia. 

E, tal como num sistema caótico, um 

ínfimo erro nas condições de partida 

pode levar a resultados absurdos e 

amplamente divergentes, cuja previ-

são se torna impossível. Esta sensibi-

lidade às condições iniciais provoca 

instabilidade que pode ser determi-

nante para a construção de momentos 

desagradáveis, incontroláveis e, como 

tal, dissonantes. Se o caos nos siste-

mas matemáticos pode ser controlado, 

amenizando os resultados, por exem-

plo, na previsão de acontecimentos, 

no caso das nossas vidas, pode-nos 

levar a comportamentos imprevisí-

veis e inesperados, pondo mesmo em 

causa o conceito de verdade e a rea-

lidade das coisas. Arrolado na teoria 

dos caos surge o antigo filósofo gre-

go Alexandre Afrodísio que relaciona 

três diferentes fatores que funcionam 

como “obstáculos” para que alguém 

consiga estar entrosado com a ver-

dade: “a arrogância, a presunção e 

o amor à liberdade; a dificuldade na 

análise sobre os assuntos e a ignorân-

cia humana ou mesmo, a insuficiência 

da capacidade intelectual”.

Se o caos, em si mesmo, já nos traz 

inquietude e desconforto, quando é 

associado a fatores dissonantes, po-

demos ser levados a pensar que estão 

criadas as condições para o “salve-se 

quem puder” o que equivale a dizer, o 

último que feche a porta.

Será talvez por isso que cada vez mais 

se ouve falar em frustração, em in-

quietude e insegurança, principalmen-

te entre os mais jovens. 

Recordando a importância das disso-

nâncias nas composições musicais; 

diz-se que é necessário imprimir o 

desassossego na harmonia para se 

chegar à fase do repouso e da tranqui-

lidade, resta-nos ter a esperança que 

também nas nossas vidas, estas dis-

sonâncias do caos permitam chegar à 

fase paradisíaca, próxima da imagem 

inicial que me levou a este assunto e 

que quis partilhar com os leitores.
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O aperto da  

INFLAÇÃO
Temos mesmo de nos preocupar 

com a inflação. Na verdade, aqui-

lo que parecia uma coisa passageira 

pode deambular para uma deriva, al-

tamente contagiante, a toda a UE. 

Pode não parecer, mas os decisores e 

influenciadores da politica monetária 

estão preocupados e já tiveram mais 

certezas quanto à evolução do pro-

cesso. No caso da UE, a presidente 

do Banco Central Europeu começou 

bastante segura quanto à dimensão e 

duração, considerando que se trata de 

um acontecimento temporário, contu-

do recentemente o BCE já considera 

que poderemos ter inflação por um 

tempo mais largo, podendo ser mais 

resistente do que se esperava e, assim 

ser, a instituição adotará as medidas 

que forem necessárias. O presidente 

da Reserva Federal norte-americana 

tem uma posição mais proactiva, em 

virtude de considerar que este acon-

tecimento não é transitório, logo é 

necessário preparar as medidas que 

limitarão o crescimento da taxa de 

inflação e que por todos são conheci-

das – suprimir ou diminuir estímulos 

à atividade económica e aumento das 

taxas de juro. Em 2021 já se verificou 

um aumento das taxas de juro por par-

te de várias economias emergentes e a 

mesma atitude foi tomada por alguns 

Bancos Centrais e esta será uma prá-

tica a adotar por mais países do G20, 

ao mesmo tempo que abandonarão os 

programas aquisição de ativos.  

A inflação média, em 2021, em Por-

tugal foi de 1,3%, e registou-se, em 

dezembro, uma taxa de inflação ho-

móloga de 2,8%, o que não deixa de 

ser um valor baixo quando comparado 

com os 5% da Zona Euro. A respon-

sabilidade deste comportamento da 

taxa de inflação deve-se especialmen-

te ao aumento dos custos de energia e 

ao aumento dos preços dos produtos 

agrícolas. Portanto, há um ambiente 

propício para um aumento generali-

zado de preços, também especulativo, 

que determinará impactos na econo-

mia e afetará o poder de compra das 

recuperação económica…– que aliás 

já produziram uma evolução genera-

lizada dos preços. Como resultado, os 

impactos da inflação, serão mais ou 

menos visíveis, em consequência do 

que acontecer com a crise sanitária. 

As espectativas relativas à recupera-

ção económica, anteriores ao quarto 

trimestre, eram bem mais entusias-

mantes do que as que agora nos che-

gam, e que nos dão como crescimento 

mundial 4,4% para 2022, o que é uma 

diminuição de 1,5% relativamente ao 

ano anterior, e 3,8% para 2023. Estes 

números foram influenciados pelo 

surto inflacionista que se manterá, 

com maior ou menor fulgor, e por o 

índice de preços previsíveis – a cota-

ção média das várias variedades do 

barril de petróleo vai aumentar 12%, 

o preço do gás natural vai disparar 

58% e os preços das matérias-primas 

alimentares subirão mais 4,5%. 

Para lá desta evolução de preços das 

matérias primas, há outras razões para 

o agudizar o constrangimento, tendo 

nesta circunstância grande responsa-

José Couto

famílias, logo afetará o consumo e a 

atividade das empresas. A queda do 

consumo e do investimento terá reper-

cussões negativas no PIB – no cresci-

mento económico. Para um país como 

Portugal, que tem uma enorme dívida 

externa, as medidas de contenção da 

taxa de inflação, nomeadamente o au-

mento das taxas de juro, terão impac-

tos nefastos para a economia nacional. 

Porém, os especialistas consideram 

que a taxa homóloga em Portugal não 

deve ultrapassar 4% no presente ano, 

tendo em conta o pressuposto de uma 

desaceleração da subida de preços no 

segundo semestre, o que não sendo a 

opinião de todos, devido ao efeito da 

evolução dos preços de energia, é a 

mais consensual.

O que indica que podemos ter uma 

inflação por mais tempo, mais resis-

tente, é uma combinação explosiva 

de fatores – preço da energia, os pro-

blemas com os atrasos das cadeias de 

abastecimento, a utilização de ins-

trumentos de políticas orçamentais e 

monetárias para enfrentar o desafio da 

bilidade a recorrência de novos casos 

de covid, porque afetam a atividade 

produtiva dos países, o que introduz, 

devido a ritmos diferentes no proces-

so de combate à ameaça pandémica, 

diferenças indutoras de subidas das 

taxas de inflação, especialmente nas 

economias mais expressivas. Ao que 

se acrescentarmos a este senário, me-

didas, mais ou menos musculadas, de 

politica orçamental para contenção da 

dívida pública, a discrepância do pro-

cesso de vacinação entre regiões po-

bres e ricas e, mais recentemente, os 

embates ainda teóricos de uma crise 

geopolítica, então estamos a ser ar-

rastados para o centro da tempestade 

de uma crise económica com esca-

la global. Mas, há ainda que referir 

acontecimentos imponderáveis – de-

sastres naturais em consequência da 

alteração climática –, embora cada 

vez mais prováveis e que podem dar 

uma dimensão explosiva em termos 

de incremento dos preços, o que nos 

arrastará para o centro da tempestade.
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Rui Fernandes

“Fazer previsões é difícil…sobretu-

do sobre o futuro”! Esta genial ti-

rada alimenta uma disputa de autoria 

que as fontes mais credíveis parecem 

atribuir ao físico dinamarquês Niels 

Bohr e as mais divertidas a Yogi Ber-

ra um técnico de basebol americano; 

por mim fico-me com o professor es-

candinavo há qualquer coisa de “fria 

realidade” neste martelo de pragma-

tismo que nos atinge em cheio na veia 

dos dias que correm.

A análise post-mortem dos resulta-

dos das últimas legislativas parece ter 

agora a mesma utilidade que teve a 

indicação de voto para as mil e uma 

sondagens que nos foram servidas. 

Talvez seja mesmo esta a lição pri-

meira do passado dia trinta: a com-

plexidade e fragmentação do processo 

político contemporâneo parece ser a 

tradução última da modernidade lí-

quida de Bauman e nem o alcance dos 

novos algoritmos ou as montanhas 

infinitas de dados e registos parecem 

ajudar à imprevisibilidade da narrati-

va que se estende perante os nossos 

olhos.

Ainda assim é difícil resistir à pergun-

ta: em que “lugar conceptual” esta-

vam os mais de dois milhões e duzen-

tos mil portugueses que optaram por 

varrer a rosa o mapa eleitoral do país? 

Ou de outra maneira: que realidade 

funda parece ter ancorado a maioria 

votante à convicção formada nos úl-

timos dias de Outubro do ano passado 

- no seguimento do chumbo ao Orça-

mento de Estado – que nos precipitou 

para esta crise política e que pelos vis-

tos foi imune à dinâmica da campa-

nha eleitoral? Ainda que a maioria da 

cartografia de uma explicação esteja 

por revelar, parece-me haver pontos 

obrigatórios de passagem.

Primeira Estação. Por muito parado-

xal que pareça, a fragilidade da solu-

ção de governo geringonceiro a que a 

esquerda foi capaz de chegar em 2015 

estava assente na mais sólida de todas 

as colas programáticas: um devir claro 

de esperança para a maioria da popu-

lação portuguesa! Qual? A possibili-

dade de reversão dos direitos perdidos 

nos anos de chumbo da troika, mesmo 

que uma parte do país dissesse que 

O DEVERO DEVER
DEVIRDEVIR

E OE O
era necessário ir além da troika, mes-

mo que outra parte dissesse que não 

era possível sair da receita da troika e 

mesmo que a Europa gritasse…isto é 

a troika! Não só foi possível cumprir 

essa agenda, como a longa marcha 

do caminho europeu provou não só 

que havia alternativa à austeridade, e 

no processo trocou Dijsselbloem por 

Centeno! Karma is a bitch!

Segunda Estação. Se já era obra cum-

prir a agenda da reversão, então fe-

char o ano de 2019 com o primeiro 

excedente orçamental da história de-

mocrática portuguesa (0,2%) e ver a 

esquerda a empunhar a bandeira das 

contas certas deve ser o equivalente 

para alguns comentadores políticos a, 

sei lá…talvez ver um diabético a sair 

de uma loja de gomas com os bolsos a 

rebentar! Há coisas que só vendo.

Terceira Estação. A pandemia co-

vid-19 é um daqueles eventos que tem 

de fato o potencial de reconfigurar o 

tempo histórico e ao ter uma dimen-

são global acrescentou um fator de 

análise comparativo. Os portugueses 

tiraram uma licenciatura instantânea 

em benchmarking. Diariamente se-

guiram-se as comparações de número 

de infetados, número de internados 

em UCI, número de mortos, percenta-

gem de população vacinada… Núme-

ros, números e mais números. E mes-

mo durante este período se por uma 

ou outra vez o discurso ou as medidas 

possam ter sido algo errantes (quem 

não? Com este nível de incerteza), os 

números estiveram sempre a suportar 

a ação do Governo. Os portugueses 

são um povo antigo é difícil torcer-

-lhes a evidência.

Quarta Estação. Trinta de Janeiro. 

Quarenta e um vírgula sessenta e oito 

por cento de votos, cento e dezassete 

deputados, maioria absoluta.

Ao dia que escrevo a notícia é que 

António Costa está positivo para a co-

vid-19 (para resultados eleitorais foi 

summa cum laude) . Durante os pró-

ximos sete dias terá obrigatoriamente 

que se recolher e isolar, os deuses da 

fortuna parecem continuar a bafejar o 

primeiro-ministro. Nada como o de-

serto e o recolhimento para celebrar 

uma vitória desta dimensão e talvez 

seja precisamente no silêncio do afas-

tamento que encontre as vozes que 

melhor o aconselhem a desenhar o 

mapa da próxima etapa. As maiorias 

absolutas não tem que ser más (até 

porque o povo assim quis) o que é 

mau é formar um governo para o de-

ver e não para o devir.

O país precisa como de pão para a 

boca de um governo que saiba qual é 

o “próximo nível”, que reverta agora 

o caminho de desigualdade que pare-

cem corroer a coesão nacional e que 

em muitos aspetos tem já uma dimen-

são escandalosa; o país precisa de um 

governo que esteja à altura da respon-

sabilidade e solidariedade europeia 

– na forma dos fundos comunitários 

que vamos receber – para usar bem 

esta possibilidade de alavancar em de-

finitivo um modelo económico viável 

que nos faça convergir definitivamen-

te com a maioria dos países do pelotão 

da frente europeu, o país precisa de 

um governo que sem fundamentalis-

mos saiba encontrar a justa medida e 

as melhores práticas para setores tão 

importantes no nosso consenso nacio-

nal como são a saúde e a educação, 

o país precisa de um governo que te-

nha uma ideia e um programa para o 

todo nacional e para as agendas crí-

ticas da próxima década, energia, cli-

ma, demografia; o país precisa de um 

governo maioritariamente de absoluta 

competência.

“O país precisa de um governo que tenha uma 
ideia e um programa para o todo nacional e 
para as agendas críticas da próxima década, 
energia, clima, demografia”
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José Manuel Canavarro

Da justiça 

Foi uma vitória justa.

Inesperada, pela dimensão, mas justa.

E a justiça da mesma está na dimen-

são obtida.

António Costa superou expectativas, 

até as suas, estou em crer, e mostrou 

aos portugueses que entre duas pro-

postas socialistas, a do PS e a do PSD, 

valia mais votar na proposta original.

O PSD esteve fora destas eleições. 

Apresentou-se com um programa pí-

fio, à esquerda, e embora embalado 

pelas sondagens iniciais (eu próprio 

que confio em sondagens, mas sei 

que são meras intenções comporta-

mentais, também me questionei se a 

proposta socialista do PSD estava a 

conseguir mais atração do que a pro-

posta original), saiu derrotado inape-

lavelmente. 

Ao contrário de alguns analistas, acho 

que a esquerda moderada foi esma-

gadora nestas eleições. Representam 

essa esquerda moderada, parte deste 

PS e o PSD de Rui Rio.

A direita cresceu. Os liberais, em Por-

tugal, são assumidamente de direita. 

E bem. O Chega é de extrema-direita.

Perdeu a extrema esquerda. A orgâni-

ca e mais séria - o PCP que até nos 

seus antigos bastiões perdeu, como 

em Évora ou Setúbal. E que a demo-

grafia determinará que assim conti-

nue. E perdeu o Bloco de Esquerda, 

a esquerda que não tem benchmark, 

a esquerda “policial” e “moralista”, a 

esquerda da intelectualidade socioló-

gica perdeu, porque se aburguesou de 

modo muito claro e perdeu assim toda 

uma base de protesto que nela votava. 

Esses migraram para o Chega. E difi-

cilmente voltarão.

Temos então um país no qual pontua a 

esquerda moderada e cresce a direita.

É neste país e para este país que os 

Partidos terão que apresentar propos-

tas ao longo de 4 anos, que, felizmen-

te, serão de estabilidade.

 

Do carisma

António Costa tem carisma. Tem his-

tória. Tem competência. Essa é a per-

ceção pública.

Rui Rio não tem carisma. E escolheu 

encostar à esquerda, uma estratégia 

incompreensível, num país, que tinha 

um líder de esquerda e num Portugal 

que queria crescer à direita. Como se 

viu e como muitos tinham prognosti-

cado. 

Na Figueira da Foz, há poucos meses, 

venceu o carisma. Venceu o carisma 

(não apenas) sobre dois bons candi-

datos, como Carlos Monteiro e Pedro 

Machado. Pedro Santana Lopes tem 

carisma e resolve, essa é a perceção 

pública que sobre ele existe nos elei-

tores figueirenses. Carisma, compe-

tência e capacidade para resolver.

Rui Rio é um homem sério. É duro e 

persistente. É de esquerda e não tem 

carisma. Na esquerda e com carisma 

existia e existe António Costa.

 

Da pandemia 

Estamos todos cansados. E cheguei a 

pensar que o cansaço beneficiasse o 

esquerdista Rui Rio. Mais ou menos 

a mesma proposta política do PS, mas 

com caras novas. Mas, António Costa 

foi inteligente. Inicialmente evasivo 

quanto ao apoio manifesto expresso 

por Rio a uma vitória minoritária do 

PS. Posteriormente ativo ao colar o 

socialista Rio à direita extremista. Ba-

ralhou o povo, mostrando que havia 

um Rui Rio que queria, simultanea-

mente, ser seu aliado e aliado da ex-

trema direita. E Rio só queria mesmo 

ser aliado de Costa. 

Voltando à pandemia, o efeito cansa-

Decisão
2022

ço não atuou. António Costa retirou 

dos media a Ministra da Saúde. Fez 

bem. Concentrou as atenções em si 

próprio. A pandemia mudou muita 

coisa, poderá mudar ainda mais. E 

o português do almirante Gouveia e 

Melo não quis mais mudanças, ou só 

meias mudanças, e escolheu a vacina 

conhecida.  

 

Do futuro.

Teremos 4 anos de estabilidade. Isso é 

bom para o país.

A oposição do PSD terá que ser me-

lhor, muito melhor. E terá que comba-

ter em diferentes frentes. O PS, claro. 

O crescimento da IL e, sobretudo, o 

extremismo do Chega. E este último 

combate, contra o Chega, será tão 

relevante quanto o combate contra o 

Governo. A IL, quem sabe, poderá no 

final da legislatura até ser parceira do 

PSD.

Na Figueira da Foz

Pedro Santana Lopes e os figueirenses 

ganham com a estabilidade política no 

governo da república.

O PCM da Figueira da Foz é uma per-

sonalidade hábil e dialogante, que de-

fende a terra que o escolheu.

E há promessas feitas ao nível cen-

tral para a melhoria do concelho que 

poderão ser concretizadas numa boa 

articulação autarquia-governo, e essa 

articulação não sai prejudicada por es-

tes resultados.
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"Passos Perdidos"
António Carraco dos Reis
César Galocha
José Fernando Guedes Correia
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Tem 29 anos, é da área do turismo 
e é da Figueira da Foz. Ou melhor, 
como o próprio faz questão de pre-
cisar, é de São Pedro - Cabedelo, 
ao lado da Cova Gala. 
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Aceitei a moderação deste programa 

porque acima de tudo gosto da minha 

cidade e do meu concelho e preocu-

po-me com ele. O convite da Figueira 

TV para moderar este programa apa-

nhou-me de surpresa. Foi-me feito 

depois dos outros comentadores resi-

dentes já terem aceite e perante a qua-

lidade dos mesmos e a dimensão do 

desafio, não pude recusar. 

Este programa surge como uma apos-

ta da Figueira TV para criar um es-

paço de debate, de pensamento livre 

sobre a realidade política da Figueira 

da Foz, do distrito de Coimbra e do 

país, sem deixar de fora a parte cultu-

ral.  A parte cultural é particularmente 

interessante, na medida em que, não 

tem filtros, ou seja, nós poderíamos 

ser mais tradicionais e falar única e 

exclusivamente da cultura figueirense 

na sua vertente mais histórica, recre-

ativa e associativa, mas optámos por 

Como é que surge a sua cola-

boração no Programa Passos 

Perdidos e que programa és 

este?

não ter qualquer filtro – tão depressa 

falamos de Beatles como falamos da 

criação do Partido Socialista Portu-

guês. Um exemplo dessa diversidade 

e abrangência é o próximo programa 

em que, assinalando a criação do Par-

tido Nazi na Alemanha, falaremos do 

papel que a Figueira da Foz teve no 

acolhimento de milhares de refugia-

dos não arianos da II Guerra Mundial. 

Quem é que escolhe os temas 

do programa?

Os temas são escolhidos em conjun-

to. Relativamente à abordagem aos 

temas políticos, nós tentamos que 

acompanhem a atualidade local e na-

cional, os restantes são escolhidos por 

mim, pelo José Fernando e pelo Cé-

sar, com a validação da Figueira TV.

Quem é que gostava de ter 

como convidado no programa e 

porquê?

Não querendo ser populista, mas o 

convidado que eu gostaria de ter no 

programa era a sociedade civil figuei-

rense. Gostava que na segunda tem-

porada, que está prevista começar em 

Abril, existisse a possibilidade de ha-

ver público a assistir. E desta forma, 

em cada programa convidar todos os 

figueirenses a participar presencial-

mente. Se tivesse que escolher mesmo 

uma pessoa, um convidado nominal, 

seria o Senhor ex-Presidente de Câ-

mara, Dr. Carlos Monteiro. 

Quem é o publico que assiste 

habitualmente ao Programa? 

Não existe um perfil único para carac-

terizar o nosso público, mas antes um 

denominador comum entre as pessoas 

que nos assistem. Existe pelo menos 

algum desassossego em perceber um 

pouco da realidade da sua terra, da 

sua cidade e de alguma maneira, do 

seu país, aos olhos dos seus conci-

dadãos. É para essas pessoas que eu 

falo, que eu dirijo as minhas inter-

venções e as questões que eu coloco 

aos meus comentadores residentes 

e convidados do programa, são por 

mim entendidas, como questões que 

o público gostava de ver respondidas 

e esclarecidas.

C
é

sa
r G

a
lo

ch
a

Tem 57 anos, é de Aveiro e vive na  
Figueira da Foz. É Professor na Figuei-
ra da Foz, onde iniciou a sua carreira 
docente há 34 anos e exerce outras 
atividades paralelas e complemen-
tares, nomeadamente na área da 
consultadoria e da gestão.
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Tem 54 anos, é economista e é  
Natural de São João da Madeira. 
Tem uma filha e vive na Figueira da 
Foz há 24 anos. 

A atualidade e os acontecimentos de 

futuro acabam por definir o alinha-

mento do programa, o que torna o 

programa mais interessante, singular 

e inovador. Embora tenhamos algu-

mas coisas alinhavadas, que conside-

ramos serem temas importantes para 

refletirmos à cerca da Figueira da Foz 

e que podem projetar a cidade e o 

concelho para a próxima década.

Que temas é que gostaria de 

ver abordados no programa?

Há algum tema que seja mais 

sensível abordar num programa 

destes?

Quem é que gostava de ter 

como convidado no programa e 

porquê?

Eu gostaria de ter variadíssimos con-

vidados. Perspetivando a próxima 

década, acho que devíamos apostar 

numa figura de charneira na Figueira 

da foz, que é o Dr. Pedro Santana Lo-

pes. Se aceitar o nosso convite, talvez 

venha a ser, efetivamente, nosso pró-

ximo convidado. Seria muito interes-

sante discutirmos com ele a próxima 

década da Figueira da Foz. 

Já constatamos que o público é muito 

diversificado. Já conseguimos per-

ceber que temos no público que nos 

assiste pessoas das mais variadas pro-

fissões e dos mais variados locais, in-

clusivamente de fora da Figueira da 

Foz. Já obtivemos feedback positivo 

de várias pessoas, através de comen-

tários e até sugestões de temas que 

gostariam de ver abordados no futu-

ro. São na sua maioria pessoas que 

conhecem a Figueira, ou que habitam 

na cidade e no concelho, ou que co-

nhecem através da visita. Estas últi-

mas, naturalmente têm uma perspeti-

va diferente de quem vive aqui todos 

os dias.  

Não. A equipa que está constituída, 

na preparação dos programas, nunca 

se viu a braços com qualquer impedi-

mento, sobre qualquer tema. Estamos 

disponíveis para discutir qualquer 

coisa, desde que a consideremos re-

levante, sempre na perspetiva de ofe-

recermos  a nossa opinião e o nosso 

contributo para o futuro.

Quem é o publico que assiste 

habitualmente ao Programa? 
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Direito de Resposta: 
SandGames Figueira

Nós temos vindo a abordar no progra-

ma temas com alguma relevância no 

plano da atualidade política e temos 

procurado encontrar efemérides que 

importem ser evocadas discutidas. 

Salvo melhor opinião, esta lógica por 

nós adotada tem corrido bem. 

Que temas é que gostaria de 

ver abordados no programa?

Há algum tema que seja mais 

sensível abordar num programa 

destes?

Quem é que gostava de ter 

como convidado no programa e 

porquê?

Em função dos temas que vamos dis-

cutindo, temos procurado encontrar 

convidados que consigam representar 

uma mais valia para a discussão des-

se mesmo tema. O melhor exemplo, é 

talvez o convite que fizemos às candi-

datas a deputadas pelo PSD e pelo PS 

às recentes eleições legislativas. 

Não sei responder com total seguran-

ça a essa pergunta. No entanto, eu jul-

go que tem havido um conjunto signi-

ficativo de interessados no programa 

e que não se circunscrevem ao espaço 

geográfico da Figueira da Foz. A ca-

pacidade de aumentar essa área de in-

fluência também, penso que, depen-

derá da imaginação e da criatividade 

que tivermos em trazer convidados e 

temas de outros espaços. Obviamen-

te que não poderão ser espaços muito 

longínquos, para não se perder este 

contexto regional. De todo o modo, 

eu julgo que há potencial para alargar 

consideravelmente a projeção deste 

programa.

Em princípio, nenhum. Se os temas 

forem tratados com civilidade e com 

a elegância que se impõe, eu não vejo 

que existam temas, do espaço públi-

co, que não possam ser discutidos, 

num programa deste género. 

Quem é o publico que assiste 

habitualmente ao Programa? 
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Na sua última edição, relativa a Dezembro 2021 a revista Foz chamou a título uma entrevista, altruísmo ou terapia hipnótica do amor ao Futebol, a propósito do 
qual os Figueirenses (cada vez menos), à imagem dos portugueses, deixam cair a razoabilidade e coerência, deixando-se auto-iludir pela insanidade do clubismo.

Altruísmo da revista, ao promover o Associativismo. Está de parabéns por isso. Mas, da hipnose do “amor ao Futebol” já temos alguma dúvidas.

Não pretendemos utilizar este espaço para falar das escolhas editoriais da revista Foz, pois se o fizéssemos, não haja dúvidas que existem neste concelho dirigentes 
associativos com maior capacidade de liderança, trabalho desenvolvido e "obra" feita que poderiam ter sido chamados na primeira linha.

Foi, no entanto, entrevistado o Presidente da Associação Naval 1893 que, quando lhe perguntaram, "como vê o aparecimento de novos projectos..." não tem outra 
opinião que não seja aproveitar para acusar a SandGames Figueira - Associação de "roubaram 8 ou 9 jogadores". Só por esse motivo nos reservamos o direito de 
resposta.

Felizmente não fala de outros projetos, como o também recente clube Gambo, atualmente no Bom Sucesso e que tem feito um trabalho extraordinário, o próprio 
Ginásio Clube Figueirense, que não deve faltar muito para ser o clube da Figueira com maior número de atletas na Federação Portuguesa de Futebol, o Grupo Des-
portivo Cova Gala também com um excelente trabalho de crescimento, mesmo com as condições que ainda não tem ou até o Grupo Recreativo Praia da Leirosa que 
igualmente desenvolve um ótimo trabalho.

Mas porque tem vindo a multiplicar-se o número de Associações com futebol de formação no Concelho da Figueira da Foz? A Associação SandGames é mais uma, 
fruto daquilo que deveria ser considerado como saudável por todos os que se dizem defensores da dinâmica desportiva do Concelho. Só existe medo da concorrência 
quando não se consegue eliminar os próprios pontos fracos. 

A SandGames “rouba atletas”?! O que dizer do Ançã, Marialvas ou outros clubes do distrito ou até a própria Naval 1893 que na presente época inscreveu mais de uma 
dezena de jogadores que na época transata jogavam no Ginásio Clube Figueirense. Alguém viu os dirigentes do Ginásio andarem para aí nas revistas a queixarem-se 
“roubou isto ou aquilo”. Não, porque o Ginásio tem dirigentes sérios e responsáveis. Argumento indigno de um dirigente desportivo. Cada atleta pensa por si próprio 
e tem a liberdade de escolher o clube onde quer ser formado.

Permitam-nos recordar o Presidente entrevistado que, em vez de se preocupar tanto para onde é que os jogadores saem, a Naval 1893 devia antes preocupar-se em 
cumprir as suas obrigações enquanto pessoa de bem. Será que também é a SandGames que é culpada de a Naval 1893 não cumprir as suas obrigações?

A Associação SandGames tem neste momento Secções de Futebol, Atletismo e Equitação. Desenvolve a sua atividade muito para além do futebol e pretende conti-
nuar fazê-lo de forma sustentada para poder respeitar os seus compromissos para com todos os intervenientes, sejam atletas, pais, comunidade e instituições públicas. 
Gostávamos de ver essa preocupação em todos os Clubes Desportivos da cidade. 

A promoção da prática do Desporto na Figueira está em primeiro lugar e consideramos que isso só é possível com princípios de respeito mútuo entre todos os atores 
desportivos do concelho.

Direito de Resposta: 
SandGames Figueira

Poderia ter escrito a tremer de respirares tão longe

Ter escrito com o sangue.

Também poderia ter escrito as visões

Se os olhos divididos em partes não sobrassem

No vazio de ceguez

E luz.

Poderia ter escrito o que sei

Do futuro e de ti

E de ter visto no deserto

O silêncio, o fogo e dilúvio.

De dormir cheio de sede e poderia

Escrever

O interior do repouso

E ser faúlha onde a morte vive

E a vida rompe.

E poderia ter escrito o meu nome no teu nome

Porque me alimento da tua boca

E na palavra me sustento em ti.

Daniel Faria
In Poesia - Assírio & Alvim
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Extremamente positivo. Temos con-

seguido envolver algumas centenas de 

pessoas na discussão de temas que são 

unanimemente reconhecidos como 

estruturantes para o desenvolvimento 

da Figueira da Foz. E tem sido uma 

discussão muito proveitosa, que tem 

o mérito de ser feita por pessoas sem 

qualquer outra ambição que não a de 

ajudar a nossa terra e que tem culmi-

nado com a apresentação de propostas 

muito concretas para resolver alguns 

dos problemas deste território.

EntrevistaEntrevista

Fundador e Presidente da NovaPolis Fundador e Presidente da NovaPolis 

 Associação Cívica da Figueira da Foz Associação Cívica da Figueira da Foz

NUNO MAURÍCIONUNO MAURÍCIO

Que balanço faz destes primei-

ros meses de existência da No-

vaPolis?

No seu entender, qual a razão 

que leva essas pessoas a de-

dicar algum do seu tempo livre 

para se envolver na Associa-

ção?

Eu diria que há três tipos de razões, 

em função do perfil das pessoas: te-

mos jovens que têm muita vontade de 

ver a sua terra com uma dinâmica e 

um fulgor que lhes permita manter-

-se cá, ou seja, ter a possibilidade de 

arranjar trabalho devidamente valori-

zado no concelho; depois temos um 

conjunto de pessoas que sempre tive-

ram o “bichinho” do associativismo, 

que gostam de ajudar altruisticamente 

e estão numa fase da sua vida pesso-

al e profissional em que é este espí-

rito de missão que as realiza e não o 

dinheiro em si; e, finalmente, temos 

um conjunto de pessoas que, apesar 

de não serem da Figueira da Foz, se 

apaixonaram por esta terra e que ape-

nas querem ajudar a torná-la um local 

ainda melhor para viver, trabalhar ou 

passar férias.

Foi essa última razão que per-

mitiu trazer à Figueira da Foz 

alguns profissionais de refe-

rência nas mais diversas áreas 

e conduziu ao sucesso das Fi-

gueira Talks?

As Figueira Talks foram, efectiva-

mente, um grande sucesso. Foram, 

desde logo, porque permitiram trazer 

personalidades de referência a nível 

nacional e internacional, em diversas 

áreas, para reflectir sobre temas mui-

tíssimo importantes para a Figueira da 

Foz, desde a forma como as empresas 

se devem adaptar ao pós-Covid, pas-

sando pela redução da pegada ecoló-

gica e culminando no caminho a para 

nos tornarmos num território mais 

inteligente e mais sustentável. Mas 

foram, sobretudo, pela grande adesão 

que houve da parte da sociedade civil 

figueirense que esgotou a lotação ao 

longo dos três dias e que participou 

activamente nos debates.

Ao nível das empresas, que 

conclusões ou notas essenciais 

é que saíram da primeira confe-

rência? 

Desde logo, a importância da Figuei-

ra da Foz conseguir atrair empresas 

com potencial para se tornarem ca-

sos de sucesso, porque são essas que 

tendem a atrair novas dinâmicas de 

investimento internacional e a fomen-

tar atratividade de recursos humanos 

qualificados, mas para isso primei-

ro que tudo a Figueira da Foz preci-

sa definir muito claramente qual é o 

seu foco porque não pode apostar em 

tudo. Mas também que é urgente re-

pensar alguns modelos de negócio na 

Figueira da Foz, adaptando-os à nova 

realidade que adveio com a pandemia, 

tendo sempre em consideração o po-

tencial e a identidade da Figueira da 

Foz, e, nesse quadro, negócios ligados 

à economia azul ou à hotelaria de re-

cobro serão aqueles que se afiguram 

como os mais promissores.

Os peritos que vieram à segun-

da conferência falaram muito 

sobre uma verdadeira emer-

gência climática na Figueira da 

Foz. Acha que a Figueira está 

preparada para mudar compor-

tamentos? 

O tempo para responder às emergên-

cias ambientais que se assistem na 

Figueira da Foz é ontem, porque si-

tuações como o agravamento da taxa 

de erosão na zona entre a Cova-Gala 

e a Leirosa, com recuos na ordem dos 

40 metro, ou a acumulação de areia na 

barra da Figueira da Foz com diver-

sos naufrágios e inúmeras mortes, só 

demonstram que não está a ser feito o 

que devia. É essencial avançar urgen-

temente com a construção das solu-

ções, quer de segurança da navegação, 

quer para contrariar a erosão costeira, 

e isso passa, segundo os peritos, pela 

implementação de um bypass que se 

torna cada vez mais premente.  Além 

disso, é essencial planificar o que deve 

ser o aproveitamento do imenso areal 

da Praia da Claridade porque a liga-

ção de proximidade das pessoas ao 

mar faz parte da história da Figueira 

da Foz e é um dos motores do desen-

volvimento da economia local. Nesse 

quadro foram apresentadas sugestões 

muitíssimo interessantes, como um 

Centro de Interpretação Marinho ou 

percursos por zonas protegidas no 

Cabo Mondego.

E em matéria de inteligência e 

inovação? A Figueira tem con-

dições de base para vir a ser 

uma verdadeira “smart city”?

Todos os peritos reconhecem que, na 

Figueira da Foz, infelizmente tem ha-

vido, nas últimas décadas, um planea-

mento insuficiente. E as cidades para 

se tornarem inteligentes têm que ser 

planeadas, pensadas de forma global, 

para depois ser implementada essa 

estratégia. Só que esse planeamen-

to também não pode demorar anos e 

anos. No fundo, são as entidades pú-

blicas competentes que têm que defi-

nir uma estratégia clara de crescimen-

to para depois definirem os passos a 

dar rapidamente para termos uma ci-

dade inteligente que aproxime as pes-

soas dos seus objectivos do dia-a-dia.

Haverá condições para apro-

veitar essas conclusões das Fi-

gueira Talks por parte do poder 

público?

Estas iniciativas da sociedade civil 

são extremamente importantes por-

que, via de regra, os autarcas estão 

sempre muito ocupados com a ges-

tão diária do seu município, sobrando 

pouco tempo para a reflexão sobre os 

problemas estruturantes do Concelho. 

Da parte do Presidente Pedro Santana 

Lopes foi, desde o início, enaltecida 

a realização de eventos deste género 

e mostrada disponibilidade para ana-

lisar com atenção os contributos que 

foram recolhidos no âmbito das Fi-

gueira Talks, o que é um sinal positivo
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Rui Brites

quando os medíocres chegam ao poder

Roubei o título desta crónica a um 

livro publicado em 2015, pelo fi-

lósofo canadiano Alain Deneault que, 

infelizmente, ainda não foi editado em 

Portugal e, sinceramente não percebo 

porquê, pois tem sido alvo de muita 

recensão, discussão e polémica. 

O tema não é novo e foi popularizado 

há mais de 50 anos num livro famo-

so: O Princípio de Peter que, muito 

sucintamente, descreve o princípio 

da incompetência da seguinte forma: 

Num sistema hierárquico, todo o fun-

cionário tende a ser promovido até ao 

seu nível de incompetência. E certa-

mente, não será difícil aos meus lei-

tores identificarem nas organizações 

onde trabalham, situações concretas 

que atestam este princípio. Basta pen-

sar num sistema hierárquico de pro-

moções que permite promover os tra-

balhadores pela sua competência no 

posto/função que ocupam, mas que, 

no patamar seguinte se tornam incom-

petentes, pois não possuem o perfil 

adequado à nova função. Estou a lem-

brar-me, por exemplo na nomeação 

de excelentes médicos em funções de 

gestão, de excelentes professores em 

directores escolares, etc, etc.

Ou seja, a gestão actual é muito com-

plexa e exigente e necessita de diri-

gentes com formação em gestão. 

Ora o que o livro de Alain Deneault 

nos traz de novo é chamar a atenção 

para a generalização desse princípio 

e a multiplicação dos medíocres que 

ascendem ao poder, seja nas organiza-

ções, seja na política. E o mal disso é 

que os medíocres rodeiam-se de medí-

ocres e impedem a ascensão dos mais 

competentes e qualificados. Um soci-

ólogo norte americano, nos anos 60 – 

Frank Parkin – chamou a atenção para 

o que designou de teoria do fecha-

mento social. Segundo o autor, numa 

organização as pessoas regem-se por 

três tipos de estratégia: usurpação, ex-

clusão e dupla estratégia. A primeira 

é desenvolvida, predominantemente, 

pelos competentes que são promovi-

dos pela sua adequação e competência 

no cargo e, por conseguinte, usurpam 

o lugar. A segunda, pelos medíocres 

que instalados num cargo, tudo fazem 

para impedir que os outros cheguem 

até ele e possam colocar o seu cargo 

em “perigo”. A terceira é a mais co-

mum desenvolvida pelos “medianos” 

que na prática são fracos com os for-

tes – lambe botas – e fortes com os 

fracos – os subordinados.

Chegado aqui, não resisto a citar uma 

frase célebre do austríaco Wilhelm 

Reich, que era considerado um dos 

discípulos mais promissores de Freud, 

num livro muito famoso publicado em 

1945 – Escuta Zé Ninguém –, que ins-

pirou esta crónica: “Chamam-te “Zé 

Ninguém!” “Homem Comum” e, ao 

que dizem, começou a tua era, a “Era 

do Homem Comum”. Mas não és tu 

que o dizes, Zé Ninguém, são eles, os 

vice-presidentes das grandes nações, 

os importantes dirigentes do prole-

tariado, os filhos da burguesia arre-

pendidos, os homens de Estado e os 

filósofos. Dão-te o futuro, mas não te 

perguntam pelo passado”.

Nas palavras de Deneault, numa en-

trevista publicada em 2019 na Revista 

Espanhola El Cultural: “Ser medíocre 

é incorporar a média, querer ajustar-se 

a um padrão social, enfim, é confor-

midade. Mas isso não é, em princípio, 

pejorativo, pois somos todos medío-

cres em algo. O problema da medio-

cridade surge quando se torna, como 

hoje, a característica distintiva de um 

sistema social. Hoje, estamos num sis-

tema que nos obriga a ser um cidadão 

“Hoje, estamos num sistema que nos obriga a 
ser um cidadão resolutamente médio, nem  

totalmente incompetente a ponto de não poder 
funcionar, nem competente a ponto de ter uma 

forte consciência crítica”

resolutamente médio, nem totalmente 

incompetente a ponto de não poder 

funcionar, nem competente a ponto de 

ter uma forte consciência crítica.

Diz ainda que no século XX, a "me-

diocridade" não denota mais o que 

a classe dominante teme, mas o que 

organiza: uma ordem na qual os agen-

tes se comportam de maneira média, 

intercambiável, previsível e remota. 

Os medíocres tomaram o poder qua-

se sem se dar conta, como resposta a 

uma evolução da sociedade em dois 

aspectos.

O primeiro foi a transformação gra-

dual dos ofícios em empregos. Isso 

implicava uma padronização do traba-

lho, ou seja, algo médio. Gerou-se um 

tipo de média padronizada, requerida 

para organizar o trabalho em larga es-

cala no modo alienante que conhece-

mos, e tornamos esse trabalho médio 

algo incorpóreo, que perde significa-

do e que não é mais que um meio para 

o capital crescer e para que os traba-

lhadores possam subsistir. 

O segundo foi o surgimento de corpo-

rações multinacionais em muitos se-

tores após a Segunda Guerra Mundial, 

que incentivou o desenvolvimento de 

protocolos rígidos de trabalho e con-

troles administrativos globais.

MEDIOCRACIA: 
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