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PORTUGAL  
A 10 ANOS
Que país teremos na próxima 
década? Um Portugal triste  
e em crise ou um país radioso  
e que celebra conquistas?

A ERA DOS FESTIVAIS 
DE MÚSICA
Verão é sinónimo de romaria  
para muitas aldeias, vilas e cidades 
do país que marcam a agenda  
do encontro de músicas e cultura 

EXPERIÊNCIAS 
MONTEPIO
Únicas, exclusivas, inovadoras. 
As experiências que vai 
encontrar na sua Associação 
são difíceis de resistir

MONTEPIO SAÚDE

NOVA VIDA 
MUTUALISTA  
A SUA ASSOCIAÇÃO CONTINUA  
A DESENVOLVER NOVAS RESPOSTAS, 
AJUSTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES  
E EXPECTATIVAS. CONHEÇA A RECÉM 
CRIADA REDE DE SAÚDE MONTEPIO E VIVA 
AO MÁXIMO COM O CONFORTO DE TER  
A SUA SAÚDE SEMPRE PROTEGIDA

João Fonseca Rodrigues
E000123456
29/08/1974



06    Glocal

82    C
rónica Mário Zambujal

João Didelet

86    RunningA corrida dos 50 000

88    Descontos para associados

90    Agenda

Atividades da Associação

O estado da saúde em Portugal

84    10 perguntas

78   
 Exper

iên
cia

s M
onte

pio

Cheg
ar

 ao
 to

po
e v

ol
ta

r



O
 M

EU
 M

ON
TE

PI
O O MEU MUND

O

A M
IN

H
A

 C
ID

A
D

E

A MINHA ECONOMIA

A
 M

IN
H

A VIDA

1
24

5
3

06    Glocal

Po
es

ia
   

 26

A
in

da
 s

om
os

 

So
ci

ed
ad

e 
   

31

Observatório
    

36

Perf l João Carvalho    

42

70   
 D

es
co

di
f 

ca
do

r
M

ut
ua

lis
m

o 
no

 M
un

do

82    C
rónica Mário Zambujal

João Didelet

86    RunningA corrida dos 50 000

88    Descontos para associados

90    Agenda

Atividades da Associação

O estado da saúde em Portugal

Tema de fundo
Que Portugal teremos 

em 2027? Uma 
viagem ao futuro do 

país que está na moda 

!0 

SUMÁRIO PRIMAVERA/
VERÃO 2017#24

En
tr

ev
is

ta
   

 24
D

es
po

rt
o.

 

A solução low cost 
para estudar nas cidades

Educação    46

Bem
-estar    66

O
s negócios do seu corpo

84    10 perguntas

18    M
ontepio Saúde

Pela sua saúde

^2
Educação

11 lições para 
poupar no 

regresso às aulas

78   
 Exper

iên
cia

s M
onte

pio

Cheg
ar

 ao
 to

po
A conta certa para ser

feliz para sem
pre

um
 p

aí
s 

de
 p

oe
ta

s

Crónica Adriano Moreira    

44

Francisco Moita Flores

Crónica    51

Uma península entre

o passado e o futuro

Reportagem     52

Finanças pessoais    58

A 
m

at
em

át
ic

a 

A era dourada 
qu

e 
co

m
an

da
 a

 v
id

a
dos festivais de música

A
 c

ab
eç

a 
e 

o 
co

ra
çã

o

e v
ol

ta
r

2

?
2

?

Um conforto 
contra o stress

&4

A tão falada zona de conforto  
é fundamental para uma  

vida equilibrada e feliz 



REVISTA MONTEPIO

p r o p r i e d a d e 
Montepio Geral – Associação 
Mutualista, Rua do Ouro, 219-241  
1100-062 Lisboa 
Tel. 213 249 540 
NIPC: 500 766 681
d i r e t o r 
António Tomás Correia 
d i r e t o r - a d j u n t o 
Rita Pinho Branco 
c o o r d e n a ç ã o 
Direção de Comunicação,  
Marketing e Canais 

 

e d i t o r 
Plot - Content Agency  
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,  
19, 6º, 1070-072 Lisboa  
Tel. 213 804 010 
d i r e t o r  d e  p r o j e t o

Mauro Duarte Sousa  
d i r e t o r  e d i t o r i a l

Nuno Alexandre Silva
e d i t o r  c h e f e

Carlos Martinho 
e d i t o r  e x e c u t i v o

Miguel Ferreira da Silva
d i r e t o r a  d e  a r t e

Inês Reis
d e s i g n

Mariana Camacho, Pedro Dias,  
Rita Barata Feyo, Sérgio Veterano, 
Sónia Garcia

p r o d u ç ã o  e  a r t e  f i n a l

Ana Miranda, Pedro Pinguinha  
e Ricardo Calmão

c o l a b o r a ç õ e s

Adriano Moreira, Carla Jesus, Cristina 
Carlos, Francisco Moita Flores, 
Helena Peralta, João Morales, João 
Valente, Maria Pereira, Mariana 
Adam, Mário Zambujal, Rita Vaz da 
Silva, Susana Torrão (texto), Artur 
(fotografia), Natasha Hellegouarch, 
Vera Mota (ilustração)

p u b l i c i d a d e

Sónia Vigário (919 328 661)
Tel. 213 804 010 | Fax 213 804 011

i m p r e s s ã o
LiderGraf Sustainable Printing
Rua do Galhano, 15 (E N 13), Árvore 
4480-089 Vila do Conde 

| Revista trimestral | 
Depósito Legal nº 5673/84   
| Publicação periódica |  
registada sob o nº 120133

t i r a g e m

467 850 exemplares

O Montepio é alheio ao conteúdo da 
publicidade externa. A sua exatidão e/ou 
veracidade é da responsabilidade exclusiva 
dos anunciantes e empresas publicitárias.

COLABORADORES

Sofia Cardoso 
Neves 
Associada

Participou na 
primeira etapa 
do Caminho 
Português de 
Santiago, uma 
Experiência 
Montepio 
realizada em 
meados de 
junho e que 
reuniu dezenas 
de associados 
apaixonados 
por natureza 
e História. 
Esta série de 
caminhadas só 
terminará em 
junho de 2018.

Miguel Teixeira 
Coelho 
Administrador 
da Associação 
Mutualista 
Montepio

A forte procura 
imobiliária e 
a existência 
de património 
da Associação 
Mutualista 
Montepio no 
centro das 
grandes cidades 
levaram ao 
nascimento de um 
projeto que Miguel 
Teixeira Coelho 
acredita ser um 
eixo do futuro  
da Associação.

Daniel Bessa 
Economista

O ex-Ministro da 
Economia, que 
não é conhecido 
por ser um 
otimista, acredita 
que os próximos 
10 anos serão 
marcados pela 
"incerteza e o 
risco" constantes. 
Numa pespetiva 
de curto prazo, 
Portugal tem 
de aumentar 
as exportações 
para 50% do PIB 
em 2017, "no 
mínimo", avança. 
O contrário levará 
à estagnação.

Nesta edição...

Participe 
na próxima 
edição  
desta revista

Aceite o desafo, participe 
na próxima edição e  
envie-nos as suas sugestões  
e comentários para  
revistamontepio@montepio.pt  
ou, se preferir, para  
Revista Montepio, 
Direção de Comunicação, 
Marketing e Canais
Rua do Carmo, 42, 9.°,  
1200 - 094 LisboaEs
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Certificado PEFC

Este produto tem 
origem em florestas 
com gestão florestal 
sustentável e fontes 
controladas

www.pefc.orgPEFC/13-31-011

ESTATUTO EDITORIAL
A Revista Montepio é a publicação  
que faz a ligação entre o Montepio 
Geral - Associação Mutualista  
e os seus associados.  
Conheça o seu estatuto editorial em 
https://www.montepio.org/ 
vantagens-montepio/
publicacoes/revista-montepio/

Observatório
^ ECONOMIA
O mercado imobiliário 
português está em alta. 
Conheça os prós e contras 
deste boom inesperado, 
como mudou as cidades 
e a evolução do setor nos 
próximos anos.

Reportagem
^ SOCIEDADE 
Situada bem no centro 
do Porto, a Rua das Flores 
cresceu com o turismo e 
atraiu o comércio local com 
os produtos portugueses 
e tradicionais. Conheça-a 
melhor na próxima edição.

Tendência
^ CULTURA 
Os discos de vinil voltaram 
a estar na moda, mas já não 
são objetos descartáveis, 
antes um investimento  
de luxo para os melómanos.
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REVISTA MONTEPIO

EDITORIAL

Um coração,  
630 mil batimentos 

Para que todos saibam que, na saúde ou na doença, 
podem sempre contar com a sua Associação. 

Uma Associação que assume agora, também, 
dois eixos estratégicos para a vida das famílias.  
As residências universitárias, presentes nas ne-
cessidades financeiras na vida académica atra-
vés de um novo projeto que começa em Lisboa 
e brevemente chegará a outras cidades do país, 
e um novo pilar na dinamização da vida asso-
ciativa, as Experiências Montepio. Razões de 
sobra para viver o seu mutualismo em pleno.  
A Associação Mutualista Montepio homenageia 
os seus antecessores e os princípios de socorro  
mútuo por eles idealizados e, num mesmo pas-
so, responde às ambições e expectativas dos  
mais de 630 mil associados que são a razão da  
sua existência.

Se um dos fundadores do Monte Pio dos Empregados Públicos en-
trasse, pela porta do tempo, em 2017, o que diria? Que tudo mudou.  
Tudo exceto a sua Associação Mutualista Montepio. E ficaria orgulhoso.  
Orgulhoso por estar na génese de um projeto futurista e bem estrutura-
do, alicerçado em fundações sólidas e humanistas; orgulhoso por assistir 
à perenidade de um ideal que tem como base a solidariedade e a entrea-
juda, o bem-estar comum e a partilha de valores.

Orgulhoso, ainda, por testemunhar que a sua Associação continua a 
reinventar-se todas as décadas, a encontrar novos caminhos para cum-
prir o seu lema intemporal – Juntos por um, juntos por todos – e a pen-
sar à frente do seu tempo.

O Montepio Saúde, que nesta edição lhe apresentamos, responde a 
um dos maiores desafios da sociedade atual: garantir cuidados de saú-
de com qualidade e a preços reduzidos. É mais uma proteção social de-
senvolvida a pensar na qualidade de vida dos associados, no seu futuro. 

Ao desenvolvermos ações complementares de segurança social, 
ação social e, agora mais incisivamente, de saúde e qualidade de vi-
da para os associados e famílias, estamos a homenagear os nossos 
antecessores e os princípios de socorro mútuo por eles idealizados.  

A sua saúde
é a porta de entrada para  
um futuro melhor. 
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CUIDADOS CONTINUADOS
Aumento do número de camas para a rede                                                de cuidados continuados (2010-2015)

Nº camas longo prazo

68% 12%
Recuperação Reabilitação a médio prazo

54%
Cuidados continuados

93%
Cuidados paliativos

74%
Fonte: RNCCI (2016) *até Novembro de 2016

PÚBLICO VS PRIVADO
Financiamento do sistema 

de saúde, em % (2005-2015)

2005 2010 2011 2012

2013 2014 2015

Público Privado

Fonte: OCDE
* Em ambiente hospitalar

36

165 101

Ressonância magnética TAC

Portugal OCDE

EXAMES REALIZADOS
Ressonâncias magnéticas e TAC 

por 1 000 habitantes (2015)*

Fonte: INE/INSA, 2016

Fonte: SNS

Obesidade Depressão Diabetes AVC Enfarte do MiocárdioAsma
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AS DOENÇAS DOS PORTUGUESES
% de residentes em Portugal (+15 anos), por doença e sexo (2014)

Homens Total Mulheres

15,1 17,5 5,9 17,1 9,4 9,2

1,9

1,9 1,9

1,7

1,9 1,6

Excesso de Peso

36,4

Dor de Costas

32,9

5

4,1 5,9

Pressão Alta

25,3

Dor no Pescoço

24,1

Artrose

24,1

Alergias

19,4
42 31,6 25,2 39,7 21,6 28,5 15,5 31,6 15,4 31,7 15,2 23,1

CUIDADOS PRIMÁRIOS
Instalações de cuidados primários públicos (por região, 2015)

Percentagem de instalações por regiões Percentagem de instalações por Distrito 
Número de hospitais por sistema (2014)

HOSPITAIS EM PORTUGAL

Privado TotalTotal SNS Total Outros

Região
Norte

Região
Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Portugal 225 113 107 5

Fonte: INE (2016)

ENTRE 2005 E 2015, O SETOR PRIVADO CONQUISTOU 5,3% DA “QUOTA” DE MERCADO 
DO SETOR PÚBLICO DE SAÚDE, NO QUE TOCA AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA GLOBAL. 
ESTE CRESCIMENTO FOI ACOMPANHADO DE UM MAIOR INVESTIMENTO, PELOS 
CIDADÃOS, EM SEGUROS DE SAÚDE. OS PORTUGUESES ESTÃO A VIVER MAIS TEMPO 
– AUMENTO DE 2,44 ANOS NA ÚLTIMA DÉCADA – E PREOCUPAM-SE MAIS CONSIGO. 
CONHEÇA O ESTADO DA SAÚDE EM PORTUGAL 
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TENDÊNCIAS NA 
ECONOMIA, SOCIEDADE,  

VIDA E CULTURA

O MEU MUNDO

página 31

REPORTAGEM
A vida não são só números, 
mas eles influenciam e 
comandam, em muitos 
aspetos, o nosso dia a dia. 
Entre no complexo mundo 
das probabilidades

página 18

MONTEPIO 
SAÚDE 
O novo projeto da Associação 
Mutualista dá-lhe benefícios 
junto de mais de 6 500 
unidades de saúde em todo  
o país. Conheça-o melhor aqui

página 42

PERFIL
Em 1993, quatro jovens 
organizaram, sem rede,  
o primeiro festival de 
Paredes de Coura. Um deles, 
João Carvalho, ousou fazer 
da música a sua vida

página 10

TEMA DE FUNDO
Que Portugal teremos em 
2027? Cinco personalidades 
especializadas em economia, 
sociologia, ambiente, política 
e desporto respondem à 
difícil pergunta
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1
o meu mundo
TEMA DE FUNDO

FUTURO

PORTUGAL: UM GUIA PARA  
OS PRÓXIMOS 10 ANOS

QUE PORTUGAL TEREMOS EM 2027? O PORTUGAL DE 2011, A ENTRAR 
NUM PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA, OU O DE 2017, ALUNO 

BRILHANTE DE BRUXELAS, CAMPEÃO EUROPEU DE FUTEBOL  
E VENCEDOR DO FESTIVAL DA CANÇÃO? CINCO ESPECIALISTAS  

CONTAM-NOS TUDO O QUE PODEREMOS ESPERAR DO NOSSO PAÍS NA 
PRÓXIMA DÉCADA. ENTRE PREVISÕES E DESEJOS, TODOS ANTEVEEM 

UM FUTURO DIFERENTE PARA O PAÍS. E LIGEIRAMENTE MELHOR.

por mariana adam
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Num mundo que muda a uma veloci-
dade cada vez mais rápida, prever  
o futuro, mesmo que apenas para um 
país, mesmo que para daqui a 10 anos, 
é um tiro no escuro. Afinal, quem se 
atreveria a dizer, há uma década, que 
hoje o PS estaria no Governo suporta-
do pelo apoio parlamentar do PCP e 
do Bloco de Esquerda? E no despor-
to ou na cultura, alguém arriscaria 
um euro para apostar que, no período 
de um ano, ganharíamos o europeu 
de futebol e o festival da canção? Al-
guém adivinhava uma nova interven-
ção estrangeira na economia por-
tuguesa e, depois disso, uma saída 
limpa? Para não correr o risco de fa-
lhar todas as previsões, o melhor que 
podemos fazer, quando olhamos para 
o futuro, é estabelecer prioridades  
e formular desejos.

Fomos ouvir as expetativas e 
 reflexões de analistas e pensadores 
do país e concluímos que, felizmen-
te, temos razões para estar modera-
damente optimistas. Daniel Bessa, 
Seixas da Costa, Carvalho da Silva, 
Humberto Delgado Rosa e Emídio 
Guerreiro falam, em 2017, da econo-
mia, política, sociedade, ambiente e 
desporto da década seguinte. 

Entre as previsões mais arriscadas 
e aquelas em que não é preciso uma 
bola de cristal para adivinhar que se-
rão uma realidade, vai poder ler,  
nas páginas seguintes, um verdadei-
ro oráculo refinado. Vai ouvir falar do 
surgimento de um novo partido polí-
tico e da inevitabilidade de aumentar 
as exportações para, no mínimo,  
50% do PIB já 2017. 

Mas também conhecer um país 
com maior coesão social e territorial, 
uma sociedade mais igual em várias 
dimensões, com mais e melhor em-
prego. Iremos tentar descodificar a 
importância do ambiente e alertar 
para o facto de existir mais desporto, 
além do futebol. Desporto, esse, que 
terá de praticar todos os dias, com os 
seus netos, filhos ou pais. Sente-se,  
relaxe e descubra como será Portugal 
na próxima década.
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o meu mundo
TEMA DE FUNDO
futuro

Um país onde  
“avós, pais e netos  
fazem desporto”
Emídio Guerreiro 
Deputado e ex-secretário  
de Estado da Juventude  
e do Desporto

Imagine um país onde “avós, pais e 
netos fazem desporto”, onde há ci-
clistas nas cidades e no campo, cor-
redores do interior ao litoral. Onde se 
vibra com várias modalidades, onde 
as escolas levam a sério o desporto.  
É este o Portugal que Emídio Guer-
reiro idealiza em 2027.

O antigo secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto não tem 
dúvidas: em termos desportivos, o 
país vai mudar muito. E põe a fas-
quia alta para os próximos dez anos:  
“[Teremos] o dobro de atletas federa-
dos, condições para que os portadores 
de incapacidades possam realizar-se 
pelo desporto, clubes de formação e 
clubes de escolas com modalidades 
diversas”. E muitos campeonatos, 
medalhas e taças.

Emídio Guerreiro diz que há si-
nais de mudança na sociedade 
e conta que vê “centenas de pes-
soas, em Coimbra e em Guimarães,  
a correrem de forma organizada  
todas as semanas”. É a prova de que o  
running é mais do que uma moda  
citadina. Há outros dados animadores 
para os amantes do desporto. O negó-
cio do cycling está a crescer 15%, uma 
boa notícia também para a nossa saú-
de. Estes dados são usados por Emí-
dio Guerreiro para justificar a sua 
crença de que a atividade física e a  
prática desportiva vão fazer parte 
do dia a dia das pessoas. “Dentro de 

uma década teremos mais desporto 
federado e sobretudo mais desporto  
informal, ocasional”.

Formado em psicologia, o ex-go-
vernante defende que o caminho de 
evolução da sociedade em termos 
desportivos já está a ser trilhado, e 
lembra que, graças às alterações le-
gislativas feitas em 2014/15, mais de 
70 equipas de escolas participaram 
em competições federadas. “Este ca-
minho é positivo e eu gostaria de o 
ver crescer”, diz.

Há vida além do futebol
Portugal é campeão europeu de fu-
tebol, mas também de hóquei em 
patins, de atletismo e de triplo salto.  

Temos atletas paralímpicos entre 
os melhores do mundo, uma meda-
lha de bronze conquistada por Tel-
ma Monteiro nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, em judo. Mas o fute-
bol continua a ser rei. O governante 
teme que “o predomínio do futebol 
se acentue, tirando jovens das outras 
modalidades”, e há que criar medi-
das para que tal não se verifique.

 “O desporto é um excelente meio 
de integração social e acredito que te-
rá um peso cada vez maior nos pro-
gramas de coesão e integração social. 
Basta que, quem promove e idealiza 
esses programas, perceba o papel  
que o desporto pode ter entre nós”, 
conclui.

“o desporto é um excelente meio  
de integração social e acredito que  
terá um peso cada vez maior nos  
programas de coesão e de integração 
social. dentro de uma década  
teremos mais desporto informal”
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Afirmarmo-nos enquanto país,  
parar a adaptação

Manuel Carvalho da Silva 
Sociólogo, investigador do Centro de Estudos Sociais  
e ex-secretário-geral da CGTP-IN

“Como é que nós, portugueses, vamos 
querer participar na evolução da socie-
dade?”, questiona Manuel Carvalho da 
Silva, atual investigador do Centro de 
Estudos Sociais e, durante 25 anos, se-
cretário-geral da CGTP-IN (Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores Portugue-
ses – Intersindical Nacional). Segundo 
o responsável, “por mais profundos 
que sejam os projetos políticos, somos 
nós que transformamos a sociedade”.  
Está posto um ponto de ordem à mesa.

Doutorado em Sociologia, este co-

nhecido sindicalista acredita que den-
tro de 10 anos Portugal pode ser um 
país com “maior coesão social e terri-
torial, uma sociedade mais igual em 
várias dimensões, com mais e melhor 
emprego”. Em meia dúzia de palavras, 
Carvalho da Silva resume o seu Portu-
gal ideal em 2027 e assegura que não se 
trata de utopia.

Para provar que este desejo não é 
inatingível, Carvalho da Silva avança 
com várias prioridades, uma espécie 
de fórmula de quem reflete recorrente-

mente sobre o assunto. “Não podemos 
perder mais população, temos que co-
meçar por estancar a emigração, por-
que esta provoca graves rupturas”,  
defende. E esta é uma questão-cha-
ve. “Devemos atrair os nossos jovens.  
Eles devem estar preparados para 
circular, mas têm que estar prepara-
dos para construir o seu país”, avisa.  
Depois, há que garantir que a matriz do 
desenvolvimento, no seu conceito mais 
positivo, é articulada com a educação. 
Dessa matriz tem que fazer parte o 
combate aos diferentes tipos de pobre-
za: “Em Portugal há uma vulnerabili-
dade e uma condescendência face à po-
breza que temos que sacudir. A aceita-
ção e a vivência da pobreza têm que ser 
profundamente alteradas”, exclama.

Outra das prioridades é garantir 
mais e melhor emprego, com serviços 
públicos capazes, uma visão que defen-
de desde o tempo em que era secretá-
rio-geral da CGTP.

Para que esta fórmula, relativamen-
te simples, resulte, tem de existir dis-
ponibilidade para mudar enquanto se-
res humanos, enquanto portugueses.  
“De uma vez por todas, temos de nos 
afirmar enquanto país e pararmos 
de tentar adaptar-nos. Este proces-
so de transformação, de que há já 100 
anos falava Bento de Jesus Caraça,  
é fulcral, mesmo sendo tolerantes e 
abertos à partilha do ponto de vista 
cultural”, defende o agora investigador, 
que continua atento à atualidade mas  
já afastado dos holofotes diários.

“em portugal há uma 
vulnerabilidade e 
uma condescendência 
face à pobreza que 
temos que sacudir.  
A aceitação e 
a vivência da 
pobreza têm que 
ser profundamente 
alteradas”
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Um novo partido 
com assento no 
Parlamento?
Francisco Seixas da Costa 
Diplomata

Portugal não deverá mudar muito,  
no que diz respeito à política, nos pró-
ximos dez anos. A reflexão é de Fran-
cisco Seixas da Costa, diplomata apo-
sentado que, ao olhar para os últimos 
40 anos, constata uma “impressionan-
te estabilidade” política em Portugal, 
apesar do processo de forte transfor-
mação do país e do mundo.

Seixas da Costa lembra que a úni-
ca “novidade” no espetro parlamen-
tar, nos últimos anos, foi o surgimen-
to do Bloco de Esquerda. Isto apesar 
de todas as transformações do mun-
do neste período. Desde logo, o fim da 
União Soviética. Mas “o passado não 
nos ensina necessariamente o futu-
ro”, acautela, pelo que admite que, na 
próxima década, possa vir a surgir, 
“com expressão parlamentar autó-
noma, uma corrente liberal que hoje 
se acolhe maioritariamente no PSD”. 
Um cenário possível caso o PSD “ve-
nha a passar por um período elevado 
de afastamento do poder, que facilite 
a sua cisão”.

Seixas da Costa diz que a denomi-
nada “geringonça” é um fenómeno da 
maior importância e significado, mas 
que só foi possível devido ao profundo 
traumatismo que o país sofreu entre 
2011 e 2015. Ainda assim, vaticina que 
esta experiência governativa venha ti-
rar força aos partidos mais pequenos, 
PCP e BE. A hipótese de os socialistas 
sustentarem um alargado ciclo de go-
vernação, graças à habituação do elei-
torado e ao poder de atratividade elei-

toral, é também vista por Seixas da 
Costa como “muito provável”.

O diplomata, que representou  
Portugal em vários países e em di-
ferentes ocasiões nas últimas qua-
tro décadas, avisa que nunca nos po-
demos considerar imunes ao popu-
lismo, ao racismo, à xenofobia ou  
a qualquer outra forma perver-
sa de radicalismo discriminatório.  
E recomenda, a quem tiver essas ilu-
sões, “uma leitura das caixas de co-
mentários dos jornais onde, sob o ano-
nimato cobarde, se revela um certo 
Portugal que também por aí anda”.

Na impossibilidade de ter um país 
perfeito, Seixas da Costa diz que se 
contentaria com “um país seguro de si 
mesmo, sem grande pobreza e com es-
cassa exclusão em 2027”. Defende, ain-
da, “um pacto intergeracional, políticas 
sólidas de bem-estar social (educação, 
saúde, segurança social equilibrada), 
sem conflitos na ordem externa, com 
indústrias competitivas e uma dívida 
fortemente reduzida”. Vai mais longe 
e pede um país “sem emigração, por-
que um país que condena os seus cida-
dãos a terem de sair para ganharem a 
vida, que lhes não garante sustento e 
futuro na terra onde nasceram, é um 
país que não se prestigia”. E porque 
estamos a falar de Portugal em 2027,  
Seixas da Costa deixa um último de-
sejo: “Gostava que o meu país conti-
nuasse, sem tensões, a ser um porto de 
chegada, de passagem e de fixação de 
estrangeiros. Portugal tem e deve con-
tinuar a ter uma matriz plural, étnica e 
culturalmente aberta ao mundo”.

“gostava que o meu 
país continuasse, 
sem tensões, a ser 
um ponto de chegada, 
de passagem  
e de fixação de 
estrangeiros.”
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Acordar para a questão do ambiente
Humberto Delgado Rosa 
Diretor para o Capital Natural da Direção-Geral de Ambiente  
da Comissão Europeia

No Ambiente, 2027 é já amanhã.  
O caminho é “inerentemente len-
to” mas, por outro lado, o que há a fa-
zer não pode ser deixado para depois. 
Humberto Delgado Rosa, diretor pa-
ra o Capital Natural da Direção-Geral 
de Ambiente da Comissão Europeia, 
confessa-se dececionado com a apa-
rente indiferença da opinião pública 
portuguesa em relação ao Ambiente.  
“É como se o apagamento do tema, in-
duzido pelo auge da crise económi-
ca, se arrastasse mais do que devia”.  
Por isso, e como quem tenta acordar 
um povo adormecido, o especialista 
em ambiente, neto do “General Sem 
Medo”, de quem herdou os dois pri-
meiros nomes, apela a uma sociedade 
civil mais militante e exigente quanto 
a implementar um rumo avançado de 
desenvolvimento sustentável. 

O responsável pela política climá-
tica em Bruxelas não tem “ilusões” de 
que as vias tradicionais de consciencia-

lização “só por si não bastam”. “O ser 
humano não age só pelo que sabe, age 
também por estímulos, um dos quais, 
muito eficaz, é a carteira”. Segundo o 
responsável, que foi secretário de Esta-
do do Ambiente durante seis anos, Por-
tugal deve adotar, o quanto antes, “uma 
política fiscal de incentivos às boas 
ações e de penalização às más”. “É um 
instrumento muito eficaz para associar 
aos esforços de informação, formação e 
consciencialização”, salienta. 

Humberto Delgado Rosa assegu-
ra que não se pode esperar celerida-
de, mas quem “se posicionar primeiro 
em práticas sustentáveis e tecnológicas 
limpas fica em vantagem competitiva. 
E recolhe mais cedo os benefícios”. 

A solução? Mudar passo a passo 
para chegar a um novo paradigma de 
desenvolvimento. A verdade é que, na 
próxima década, a sociedade portugue-
sa vai mudar muito. “Temos gerações 
mais qualificadas e abertas ao mundo 

e estamos a desembaraçar-nos de um 
nacional-pessimismo atávico e sem 
sentido”, afirma. Em 2027, a sociedade 
será “mais livre e mais culta, mais eu-
ropeia, mas sem perda da alma portu-
guesa que nos caracteriza, e que é tam-
bém o que contribui para tornar Portu-
gal num país tão agradável para viver”, 
diz este emigrado em Bruxelas. 

O ambientalista avisa ainda que a 
sociedade portuguesa precisa de acor-
dar já. Caso contrário, a gestão dos re-
cursos naturais pode seguir o pior ca-
minho: “Temo que a gestão florestal e 
do território se reconfigure suficiente-
mente depressa de forma a alterar o ci-
clo do fogo”, refere. 

Humberto Delgado Rosa, que tra-
balha no ambiente há décadas, defen-
de que o país tem de evoluir na referida 
fiscalidade ambiental, mas também no 
sentido de criar uma maior indepen-
dência dos combustíveis fosseis, rumo 
a 100% de energias renováveis e a uma 
economia circular, sem resíduos desa-
proveitados. Precisamos de pôr fim ao 
plástico de uso único ou descartável. 
Precisamos de cidades mais verdes,  
inteligentes e sustentáveis; de uma res-
tauração ativa da natureza e dos servi-
ços dos ecossistemas; de uma recompo-
sição florestal e do uso do solo que nos 
liberte do ciclo dos fogos e precisamos, 
igualmente, de uma política de prote-
ção e recuperação dos recursos ma-
rinhos e pesqueiros. Uma longa lista  
para dez anos, esta que nos deixa  
Humberto Delgado Rosa.

“Temos gerações 
mais qualificadas 
e abertas ao 
mundo e estamos a 
desembaraçar-nos 
de um nacional- 
-pessimismo atávico  
e sem sentido”
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Nos últimos tempos, as boas novas do 
lado da economia parecem concorrer 
umas com as outras. Portugal saiu do 
Procedimento dos Défices Excessivos, 
o crescimento da economia bateu re-
cordes de 17 anos, o desemprego está 
em mínimos de oito anos, a confian-
ça dos consumidores está em alta e o 
turismo cresce a um ritmo alucinante. 
Uma enxurrada de boas notícias e oti-
mismo que não impressionam Daniel 
Bessa. O reputado economista avisa: 
“Portugal ainda está a meio caminho”. 

O ex-Ministro da Economia de-
fende que “é indispensável aumentar 
as exportações, no mínimo para 50% 
do PIB em 2017”. “O contrário signi-
ficará estagnação, para não dizer po-
breza – mesmo que continuem as re-
versões, com cada vez mais afetos”, 
avisa em jeito de recado para São Ben-
to e Belém. Daniel Bessa lembra que 
economias avançadas, com a dimen-
são da portuguesa, “exportam mui-
to mais, nalguns casos mais de 100% 
do PIB (com percentagens igualmen-
te muito elevadas de importações)”.  
O economista acredita que esta é, 
aliás, a génese da abertura e da inte-
gração numa economia mundial glo-
balizada. Dentro de dez anos, Daniel 
Bessa gostaria que a economia portu-
guesa “fosse mais aberta, não apenas 
no modo como acolhe o estrangeiro 
(já o é bastante, deste ponto de vista, 
e tem nisso uma vantagem), mas tam-
bém no modo como, com confiança, 
disputa os mercados externos”. 

Bessa, que foi também diretor-ge-
ral da Cotec, refere que os frutos que 

estamos a colher atualmente foram 
semeados na crise. “Com a troika, as 
exportações subiram de 28% para 42% 
do PIB, num processo que atingiu a 
maior parte dos setores de ativida-
de. Alguns deles impensáveis, como 
é o caso dos hortofrutícolas”. Foi essa 
a grande mudança estrutural dos úl-
timos anos. “[Mas] está a meio cami-
nho”, acrescenta. 

Outro dos rostos deste aumento das 
exportações – nos serviços – é o afama-
do turismo. “Cada um vende o que po-
de, sem nenhum menosprezo ou sen-
timento de culpa. Talvez gostasse de 
ver Portugal a vender mais mercado-
rias intensivas em tecnologia, e mais 
serviços intensivos em conhecimen-
to, mas venderemos o melhor que ti-
vermos, da forma melhor que formos 
capazes”, refere. Em turismo, Daniel 
Bessa tem “dois sonhos”: “Turismo de 
Saúde (fazem-no a Índia, a Turquia, 

a Tailândia, cada uma a seu modo)” e 
“Turismo de Ensino (sobretudo no en-
sino superior, de que são pioneiras, já 
entre nós, as Escolas de Negócios de 
Lisboa e Porto)”. 

A única certeza de Daniel Bes-
sa em relação a 2027 é que a incerte-
za, mas também o risco, vão ser uma 
constante. Em relação à incerteza, o 
economista acredita que “a solução é 
uma gestão mais à vista, sempre nor-
teada por valores, por princípios, e por 
estratégia dotada de grande flexibili-
dade, para poder responder, de forma 
rápida, às mudanças do meio envol-
vente”. Em matéria de riscos, os maio-
res são a dívida. Do Estado e da banca. 
“O fim da União Europeia ou o fim do 
Euro, ou, mesmo que ambos sobrevi-
vam, o nosso afastamento, por decisão 
política interna unilateral”, seriam, na 
opinião de Daniel Bessa, os “cenários 
de pesadelo”.

Certezas? Só a 
incerteza e o risco
Daniel Bessa 
Economista 

“é indispensável aumentar as exportações, 
no mínimo para 50% do pib em 2017.  
o contrário significará estagnação,  
para não dizer pobreza.”



PUB
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R

A ASSOCIADOS

MONTEPIO

BEM-ESTAR  

PELA SUA SAÚDE
AGORA, OS ASSOCIADOS 
MONTEPIO TÊM À DISPOSIÇÃO 
UM PLANO DE SAÚDE GRATUITO. 
UMA OFERTA COMPLETA 
QUE GARANTE CONDIÇÕES 
VANTAJOSAS JUNTO DE UMA 
REDE DE QUALIDADE SUPERIOR  
E COM COBERTURA NACIONAL
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Na última década, os portugueses 
ganharam 890 dias de vida, segun-
do o Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE). O equivalente a 2,44 anos, 21 
384 horas extra para viver. São mais  
horas para estar com a família, mais 
dias para reviver o passado, para 
brincar e partilhar experiências com 
filhos e netos, gozar da tranquilidade 
merecida. Porém, o aumento da es-
perança média de vida só faz sen-
tido se for acompanhado de saúde.  
Os “anos dourados” têm muitos de-
safios. Desde os financeiros, há mui-
to conhecidos e escalpelizados, aos 
ligados aos tempos livres e à saúde.  
E se a Associação Mutualista Montepio 
já disponibiliza soluções de poupan-
ça e proteção que permitem acaute-
lar o seu presente e futuro financei-
ro, se já organiza atividades e expe-

HOMENS MULHERES

Esperança média de vida à nascença
IDADE EM ANOS PARA PORTUGAL

78,1874,81 81,332004-06

75,2171,63 78,651994-96

80,6277,61 83,332014-16

TOTAL 

69,31 76,271984-86 72,86

riências pensadas à medida das suas  
expetativas de cultura e lazer, che-
gou a vez de lhe proporcionarmos 
uma nova forma de viver a sua saúde. 
 
Um país a mudar
Durante anos, décadas, o Serviço  
Nacional de Saúde (SNS) foi a prin-
cipal garantia da saúde dos portu-
gueses, a par de uma franja cres-
cente de prestadores privados que 
supria as necessidades de famílias 
com maiores recursos. Esta ten-
dência, porém, está a inverter-se.  
Se o SNS continua a assegurar os 
serviços de saúde da generalida-
de da população, os planos priva-
dos de saúde já não são uma solução 
para um grupo restrito de pessoas. 
Este é o resultado do investimento 
dos prestadores privados de saúde.  

     
FONTE: INE
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Cartão Montepio Saúde

CARATERÍSTICAS

ff Gratuito 

ff  Exclusivo para associados 
Montepio

ff Pronto a utilizar

ff Sem restrições de idade 

ff Sem limite de utilização

ff  Sem exclusões devido a doenças 
preexistentes

ff Sem período de carência

É um cartão de saúde personalizado e intransmissível, no qual constam 
três elementos de identificação: Número de Associado, Nome do 
Associado e Data de Nascimento.  A sua apresentação é indispensável 
para aceder ao ato médico. 

3 passos para aceder ao Cartão Montepio Saúde

1
exclusivo para os 
associados montepio 
com as quotas em dia
Os 9€ da jóia de admissão, 
os 2€ de quota mensal  
e a subscrição de uma 
modalidade mutualista 
abrem-lhe as portas ao 
Cartão Montepio Saúde 
e a outras vantagens 
associativas.  
Os jovens até aos 13 anos 
beneficiam da isenção de 
quota e, entre os 13  
e os 18 anos, pagam  
50% da quota mensal de 
Associado. 
Saiba mais em montepio.org/saude

2
receba o cartão  
em casa
O Cartão Montepio Saúde 
chega, por correio, a casa 
de todos os associados 
Montepio. É gratuito, 
pessoal e intransmissível. 

3
poupe imediatamente
Assim que o receber, 
apresente o Cartão 
Montepio Saúde num 
hospital, clínica ou outra 
unidade da Rede de Saúde 
Montepio e comece a 
beneficiar de preços e 
condições vantajosas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

ff  Acesso à Rede de Saúde Montepio 
(+ 6 500 unidades em todo o país)

ff  Acesso a serviços de saúde de 
qualidade superior

ff Consultas e exames

ff  Partos, internamento  
ou cirurgias (em regime de 
ambulatório ou com internamento)

ff Outros serviços médicos

ff  Serviço de médico  
ao domicílio

ff  Preços convencionados, tabelados 
e transparentes, com descontos 
significativos

REDE DE SAÚDE MONTEPIO

ff + 6 500 unidades

ff  Hospitais e clínicas generalistas:  
1 357 unidades

ff  Meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica (MCDT): 730 unidades

ff  Médicos individuais:  
469 médicos

ff  Medicina dentária:  
990 unidades

ff Óticas: 342 unidades

ff Bem-estar: 300 unidades

ff Farmácias: 259 unidades

ff  Terapias não-convencionais:  
259 unidades

ff Assistência sénior: 37 unidades

ff Serviços: 23 000 

o cartão 
montepio saúde 
oferece, até ao 
final do ano,
uma consulta  
de medicina 
geral e familiar 
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PARCEIROS ESTRATÉGICOS

ff CUF

ff Grupo HPA Saúde 

ff  União das Misericórdias  
Portuguesas

VANTAGENS EXCLUSIVAS 
OFERECIDAS PELOS PARCEIROS

ff  Consultas de medicina geral  
e familiar Gratuito até ao final de 2017

ff  Rastreios ao longo do ano, 
exclusivos para associados 

Gratuito até ao final de 2017

ff  Outras ações pontuais,  
a anunciar no futuro 

O que é o Plano  
Montepio Saúde?
ff  O Plano Montepio Saúde é um  
dos mais completos planos de 
saúde privados da sociedade 
portuguesa e tem como parceiros, 
entre outros, a CUF, o Grupo HPA 
Saúde e a União das Misericórdias 
Portuguesas. Todos os associados 
Montepio com as quotas em dia 
têm acesso ao Plano Montepio 
Saúde através do Cartão Montepio 
Saúde, cuja apresentação no ato 
médico é obrigatória.

f>  GRATUITO 
O Plano Montepio Saúde é gratuito 
para todos os associados Montepio 
com as quotizações em dia. 

De 2010 para 2015, durante o período 
do memorando de entendimento da 
Troika, assistiu-se a uma redução 
significativa da despesa pública em 
saúde – menos 16% nesses cinco anos. 
No final deste período, o setor priva-
do já representava cerca de 34% da 
conta corrente do investimento em 
saúde, em Portugal.

É esta evolução da área da saúde 
que levamos até si, através de um pla-
no alargado e desenvolvido em parce-
ria com três dos principais players de 
saúde em Portugal: a CUF, o Grupo 
HPA Saúde e a União das Misericór-
dias Portuguesas.

Preços convencionados
O Plano Montepio Saúde – e o Car-
tão Montepio Saúde – é exclusivo pa-
ra os associados com as quotas em dia.  
A partir daqui, abre-se um novo mun-
do de vantagens. Às que já conhece 
vai juntar-se, agora, um benefício que 
pode mudar a sua vida e a dos seus  

familiares. Pela qualidade das unida-
des de saúde parceiras do Plano Mon-
tepio Saúde mas também pelos descon-
tos que vai encontrar nos atos médicos 
realizados nas mais de 6 500 unida-
des que fazem parte da Rede de Saúde 
Montepio, num total de 23 000 pontos  
de atendimento. 

Este plano de saúde dá acesso a 
cuidados de saúde com preços con-
vencionados competitivos e tabela-
dos. Este plano é gratuito e permite  
benefícios imediatos. Aos descontos 
acrescem outros benefícios imedia-
tos por aceder a este plano de saúde. 

No segundo semestre de 2017, 
todos os associados Montepio com 
Cartão Montepio Saúde têm direito 
a uma consulta de medicina geral e 
familiar gratuita junto dos parceiros 
estratégicos – é uma oferta de boas-
-vindas ao novo projeto da Associa-
ção Mutualista Montepio. 

Nos próximos meses, e todos os 
anos, aproveite também os vários ras-
treios que, gratuitamente, serão rea-
lizados nos parceiros da Rede de Saú-
de Montepio. Os rastreios – auditivos, 
oftalmológicos ou oncológicos, entre 
outros – têm como destinatários as 
crianças, homens e mulheres e utili-
zam os melhores meios de diagnósti-
co dos parceiros. Incluem, também, 
sempre que adequado, as respetivas 

o cartão 
montepio 

saúde é  
exclusivo,
pessoal e 

intransmissível
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MONTEPIO SAÚDE
BEM-ESTAR

consultas com especialistas. Os ras-
treios do cancro da próstata, para os 
homens, ou do cancro da mama, para 
as mulheres, podem evitar complica-
ções médicas futuras e ajudam a me-
lhorar, de forma visível, o seu bem-
-estar e qualidade de vida. 

Ao longo do ano, os associados 
Montepio que possuam o Cartão 
Montepio Saúde podem esperar ou-
tras ações de prevenção e comunica-
ção em vários espaços dos parceiros 
da Rede de Saúde Montepio, em to-
do o país. 

Todos diferentes, todos iguais
Um dos grandes benefícios do Plano 
Montepio Saúde é a sua universali-
dade. O Cartão Montepio Saúde não 
tem qualquer tipo de exclusão ou 
restrição, seja de idade ou deriva-
da de alguma doença preexistente. 
Por outro lado, o Cartão Montepio 
Saúde não necessita de aprovação 
prévia ou preenchimento de ques-
tionário clínico. Nem tem período 
de carência. 

Assim, o Associado Montepio 
pode começar imediatamente a  

Montepio Saúde

0€
OFERECEMOS UM PLANO DE 
SAÚDE A TODOS OS ASSOCIADOS 

+6 500
UNIDADES DE SAÚDE DE QUE PODE 
USUFRUIR COM DESCONTO

DESCANSO

ff O Cartão 
Montepio Saúde 
garante-lhe uma 
proteção dupla: 
da sua saúde e 
da sua carteira. 
Utilize-o todos 
os dias, inclusive 
nos momentos 
não planeados

App com  
cartão digital
A apresentação do Cartão Montepio 
Saúde é indispensável para aceder 
aos serviços e benefícios do Plano 
Montepio Saúde. Porém, pode optar 
por dois formatos de cartão: o 
físico, que guarda na sua carteira, 
ou o digital, disponível na app da 
Associação Mutualista Montepio. 
Caso não tenha o cartão físico 
consigo no momento de usufruir do 
Plano Montepio Saúde, pode utilizar 
o seu dispositivo móvel e, através 
da app, aceder a todos os serviços 
e benefícios deste Plano. Assim, 
garante que o Cartão Montepio 
Saúde está presente sempre que 
necessitar de cuidados médicos: 
nos imprevistos ou nas situações 
planeadas.
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utilizá-lo após a sua receção. 
Com esta solução integrada de 

saúde o Associado Montepio po-
de gozar mais o dia a dia, deixando 
de se preocupar com a estabilidade 
da sua carteira no momento de es-
colher um serviço médico privado.  
É uma proposta de saúde e bem-es-
tar na qual todos os benefícios se-
guem para os associados Montepio. 
Até ao final do ano pode contar com 
outros serviços ligados a este pla-
no de saúde, tudo dentro do Grupo 
Montepio. Já começou a utilizar?

Uma rede espalhada por  
todo o país

Consultas e rastreios gratuitos

A os descontos 
imediatos do 
Cartão Montepio  

Saúde acrescem outros 
benefícios, por exemplo uma 
consulta de medicina geral 
e familiar gratuita – uma 
oferta de boas-vindas em 
vigor ao longo do segundo 
semestre de 2017.
Nos próximos meses, e nos 
próximos anos, aproveite 
também os vários rastreios 
que, gratuitamente, serão 
realizados junto dos parceiros 
da Rede de Saúde Montepio. 

Os rastreios são fundamen-
tais para a proteção da sua 
saúde, uma vez que permi-
tem detetar, precocemente, 
algumas doenças. Com  
o seu Cartão Montepio 
Saúde, todos os rastreios 
incluem as respetivas con-
sultas com os especialistas, 
que são também gratuitas. 
É uma dupla garantia que 
vai deixá-lo tranquilo em 
relação ao estado da sua 
saúde e ajudar a melhorar, 
física e psicologicamente,  
a sua qualidade de vida. 

O Cartão Montepio 
Saúde pode ser 
utilizado em 

cerca de 6 500 unidades 
de saúde, uma rede com 
cobertura nacional que 
garante presença em todos 
os concelhos do país. Fazem 
parte da Rede de Saúde 
Montepio hospitais e clínicas 

generalistas e de MCDT 
(Meios Complementares de 
Diagnóstico e Terapêutica), 
médicos em nome individual, 
clínicas de medicina 
dentária, óticas, serviços 
de bem-estar, farmácias, 
espaços de assistência sénior 
e unidades de terapias não 
convencionais.

Saiba mais em montepio.org/saude
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A prática do desporto tem sido uma cons-
tante na vida de Manuel Barroso. Ain-
da adolescente, foi treinado por Shintaro 
Yokochi, japonês radicado em Portugal 
nos anos 60 e uma das glórias da natação 
nacional. “Foi o meu mentor durante mui-
tos anos e teve uma grande influência na 
minha carreira em termos de aquisição de 
princípios, valores, cultura de treino, disci-
plina e método”, recorda Manuel Barroso.  
Ao longo dos anos, o pentatleta atingiu 
várias Seleções Nacionais e recordes nos 
escalões de juvenis e juniores. Mais tar-
de, em 1982, foi desafiado para integrar 
a representação portuguesa de Penta-
tlo Moderno nos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles, iniciando o processo de quali-
ficações. Portugal não participava com 
esta modalidade desde Helsínquia, em 

DESPORTO  

A CABEÇA 
E O CORAÇÃO
ESTEVE EM QUATRO JOGOS 
OLÍMPICOS E, AOS 53 ANOS, 
PREPARA-SE PARA UMA DAS 
PROVAS MAIS EXIGENTES  
DO DESPORTO ATUAL:  
O CAMPEONATO MUNDIAL DE 
IRON MAN. MANUEL BARROSO 
É ASSOCIADO MONTEPIO, 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE PENTATLO 
MODERNO E DEFENDE QUE  
O DESPORTO É UMA CULTURA 
QUE ENRIQUECE A SOCIEDADE 

por miguel ferreira da silva
fotografia artur
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PRÁTICA DESPORTIVA

Recorrer a quem sabe
Muitas pessoas, chegadas  
a determinada idade, tentam recuperar 
o caminho perdido de inúmeros anos 
sem prática desportiva. Apesar de 
nunca ser tarde para iniciar uma vida 
saudável e ativa, Manuel Barroso 
deixa alguns alertas.  
“Às vezes, pode ser uma armadilha. 
Quem não tem conhecimentos, 
experiência ou background desportivo 
tem de recorrer a especialistas e não 
adotar uma atitude de autodidata.” 
Apesar de considerar “fantástico este 
boom que nos aproxima dos níveis  
de prática desportiva europeus”, há 
ainda muito trabalho por fazer.  
“Se não houver um acompanhamento 
médico, técnico e nutricional, 
começam os problemas físicos, 
cardíacos e musculares. Imediatos  
ou a prazo”, adianta, com toda a sua 
experiência,  Manuel Barroso. 

ção, corrida, tiro, esgrima e hipismo ao 
mais alto nível. E apesar do Pentatlo 
ser uma disciplina de formação por ex-
celência, o caminho para as cinco pro-
vas é feito progressivamente. “Os jovens 
começam pelas disciplinas físicas [na-
tação e corrida], sendo depois introduzi-
do o tiro, no escalão sub-19, e a esgrima.  
O hipismo chega no escalão de júnio-
res”, avança Manuel Barroso. A priori-

1952. “Tinha uma grande vantagem.  
Comecei a montar a cavalo com 13 ou 
14 anos, e quando cheguei ao Penta-
tlo já sabia saltar. Também era bom 
corredor e tive de aprender as duas 
modalidades técnicas, o tiro e a esgri-
ma”, conta. Aos 20 anos estava nas nu-
vens, ao lado de atletas da elite mun-
dial como Carl Lewis, Edwin Moses 
ou Carlos Lopes. “Foi inesquecível.  
É levantar os pés da terra e desfrutar.” 
Os resultados não foram brilhantes, 
mas acumulou-se muita experiência. 
Feito o balanço, decide iniciar-se nu-
ma nova modalidade (à época): o tria-
tlo. Foi pioneiro, em 1984, de um des-
porto que ainda tinha o seu caminho 
por percorrer até chegar ao programa 
olímpico, em 2000. 

Em 1988, vésperas de Seul, é no-
vamente desafiado e “os olhos brilha-
ram com a possibilidade de voltar aos 
Jogos Olímpicos”. A partir daí, toda a 
sua carreira desportiva foi feita à vol-
ta do Pentatlo Moderno. O grande in-
vestimento feito em Barcelona foi go-
rado num imprevisto. Na prova de tiro, 
a pistola partiu durante o aquecimen-
to. Pediu uma substituta a um colega 
mexicano mas as miras não estavam 
ajustadas. “Pensei ‘tinha que me acon-
tecer a mim, tinha de acontecer agora, 
mas porquê, qual foi o meu pecado?’” 
Na sua última participação, em Atlan-
ta 1996, conseguiu o melhor resultado 
de sempre. Foi também a última parti-
cipação portuguesa do pentatlo portu-
guês nos Jogos Olímpicos. 

Federação, desporto e um desafo
Licenciado em Educação Física, cum-
pre o último mandato à frente da Fede-
ração Portuguesa de Pentatlo Moderno, 
cargo que ocupa desde 2005. Com mais 
de 900 atletas, a Federação e a modali-
dade sentem as dificuldades naturais 
de uma disciplina que engloba cinco 
provas. Além do valor oneroso do equi-
pamento, não existem infraestruturas 
de treino que permitam treinar nata-

dade da Federação é investir num atleta 
que consiga fazer a diferença. “É sempre 
muito importante que haja uma refe-
rência ao alto nível, numa modalidade, 
para se sentir uma corrente que crie di-
nâmicas novas”, afirma. Neste momen-
to, Maria Miguéis, de 18 anos, é uma das 
grandes promessas nacionais. “Vive no 
Norte, quer ir para economia. Mas onde 
cabe o Pentatlo? Enquanto Federação 
cabe-nos dar-lhe o apoio que ela preci-
sa”, adianta Manuel Barroso. No seu en-
tendimento, o Pentatlo tem “todas as 
características para ser um desporto 
de oferta à população”. Até porque “en-
quanto não houver, de forma consisten-
te, programas que permitam que todos 
os estratos da população tenham um 
momento de prática desportiva, seja ela 
qual for, estamos longe de proporcionar 
à população hábitos saudáveis de desen-
volvimento e qualidade de vida”. 

Manuel Barroso tem um (último?) 
desafio desportivo: o Campeonato do 
Mundo de Iron Man, em Port Elizabeth, 
na África do Sul, em setembro de 2018. 
“Até lá, vou subindo patamares e par-
ticipei no Half Iron Man de Cascais”, 
que se realizou em setembro deste ano.  
O desafio de 2018 são 3,8 km de nata-
ção em águas abertas, 180 km de bici-
cleta e, logo a seguir… uma maratona. 
“Tenho falado com muitos colegas com 
experiência em longa distância, que 
me dizem: ‘Já terminámos o ciclismo, 
já só falta a maratona!’ A partir daí, a 
cabeça é que manda. Numa prova que 
dura 12 horas, com o esforço e o sol, o 
mais simples seria encostar”, revela. 
Mas Manuel Barroso corre (nada e pe-
dala) com um propósito. O de passar 
uma mensagem: “Nunca é tarde para 
nos focarmos num desafio.”

Este Associado Montepio prepara, 
aos 53 anos, um segundo fôlego des-
portivo numa das provas mais duras 
do desporto moderno. Se para a termi-
nar vai precisar de muita cabeça, o ca-
minho que trilhou até aqui foi feito com 
o coração.
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Se alguns episódios recentes da 
música, do desporto e da economia 
são responsáveis por um novo surto de 
autoestima nacional, há uma forma 
de expressão que estará sempre ligada 
ao universo português, a ponto de ter 
gerado um lugar-comum: Portugal é 
um país de poetas.  
Será mesmo assim? E a ser verdade, 
qual a adesão das novas gerações  
à poesia? 

Tentámos compreender a dimensão da 
poesia – e a sua aceitação pelas cama-
das mais jovens – junto de quatro poe-
tas (de diferentes gerações) e um editor 
(do mais importante catálogo de poesia 
portuguesa). 

“Portugal é um imenso país de poe-
tas e cada vez mais o é: mais poetas, 

mais livros editados, mais leituras pú-
blicas, mais tertúlias, mais festivais 
de poesia, mais pequenas editoras al-
ternativas, mais jovens a escrever.  
A poesia portuguesa está de boa saúde.  
Por isso, essa designação continua a fa-
zer sentido”, considera Jaime Rocha (68 
anos), poeta, ficcionista e dramaturgo, 
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^ SOBRE A 
QUESTÃO  

de Portugal ser 
um país de poetas, 

Fernando Fitas 
é da opinião que 

"uma coisa é 
escreverem-se 

uns versos, outra 
coisa é ser poeta"

premiado em 2011 com o PEN Club 
Poesia (pelo livro Necrophilia).

Porém, a sua opinião não é consen-
sual. Fernando Fitas (60 anos), poe-
ta amplamente distinguido, concorda 
que a História de Portugal está cheia 
de bons poetas. Mas daí a termos um 
país de poetas vai um enorme passo. 

Fernando Fitas

Para Fernando Fitas não 
existe um meio-termo: 
alguns temas são os 
mesmos porque a poesia 
deve e tem de falar da vida. 
“É natural que temáticas 
como o amor/desamor,  
a solidão ou a morte,  
o efémero e o perene se 
repitam”, admite. Contudo, 
há mudanças, “desde logo 
porque a vivência das 
gerações atuais é diferente  

e a poesia tem de refletir 
essa transformação”, 
reconhece o autor de Alforge 
de Heranças. No fundo, como  
se a poesia fosse mais 
testemunha da condição 
humana do que dos 
tempos em que é criada. 
E, se o tempo é sinónimo 
de mudança, nós 
permanecemos fiéis a 
uma matriz ancestral, com 
limitações e possibilidades.

“Claro que há gente cuja poesia possui 
elevada qualidade. Mas, como em ou-
tros domínios, é mais o mito que o pro-
veito. Uma coisa é escrever-se uns ver-
sos, outra é escrever-se poesia”, refere. 
E de onde poderá nascer esse equívo-
co? “Creio que tal afirmação resultará 
não tanto da qualidade do que se faz 

mas da quantidade de pessoas que es-
crevem versos. Exercício, aliás, sau-
dável e que possui forte tradição entre 
nós”, reconhece.

Com quatro livros de poesia publica-
dos – acaba de sair 1025 mg, pela edito-
ra Douda Correria –, Cláudia R. Sam-
paio (36 anos) é uma das mais sólidas 

“Sendo a poesia uma arte secular, será que  
os temas sobreviveram às variadas gerações  
que se sucederam?”
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escreve muita poesia, mas não sei se 
de muitos poetas. Se hoje me apetecer 
fazer um pouco de calçada portugue-
sa não quer dizer que seja calceteira... 
Gosto de assinalar a diferença entre 
o fazer e o ser”, explica. No entanto, a 
autora aproveita a questão para exaltar 
que, apesar de tudo, “um dos maiores 
poetas de sempre é português: Fernan-
do Pessoa”. 

... Ó PORTUGAL, SE FOSSES 
SÓ TRÊS SÍLABAS  
DE PLÁSTICO, QUE ERA 
MAIS BARATO!*

Não existem países de poetas e, cer-
tamente, Portugal não o será. Esta é 
a opinião do poeta João Luís Barreto 
Guimarães (50 anos), que considera a 
expressão “país de poetas” algo criticá-
vel: “Portugal não é um país de poetas 
mais do que a Polónia, Hungria, Espa-
nha ou a Colômbia”, refere. Segundo o 
autor, esta afirmação é-nos “impingi-
da para consumo interno e louvor na-

cional” mas, no entanto, deixa a nu um 
“profundo desconhecimento acerca do 
que se passa à nossa volta, na Europa”. 
Assim, quem gosta desta expressão fo-
ca “as mentes nacionais na satisfação 
do umbigo” e desculpa “a insistência 
de décadas da crítica especializada no 
mesmo tipo de poesia estafada, sem in-
teresse e sem saída que tanto gostam de 
premiar. E que continuarão a premiar, 
dentro e fora da Academia”, refere.

Temáticas do quotidiano
Qualquer expressão artística será 
sempre fruto do seu tempo. Nesse 
sentido, quisemos também descobrir 
junto destes poetas se os temas da poe-
sia portuguesa contemporânea são os 
mesmos que se podem encontrar em 
gerações anteriores. 

“Os temas continuam a ser os mes-
mos de sempre – a morte, o amor, a 
melancolia, o corpo, a palavra, a natu-
reza”, avança Jaime Rocha. No entan-
to, há também “um grande predomí-
nio do quotidiano. Deixou de fazer-se 

A leitura do editor

Fundada em 1971 e 
integrada no Grupo 
Porto Editora em 

2012, a Assírio & Alvim 
publica os mais importantes 
nomes da poesia portuguesa 
do século xx (Al Berto, 
Alexandre O’Neill, Fernando 
Assis Pacheco, Fernando 
Pessoa, Mário Cesariny, 
Herberto Helder, Nuno 
Júdice ou Ruy Belo), ao 
lado de outros de tempos 
mais atuais (Daniel Jonas, 
Golgona Anghel ou José 
Tolentino Mendonça). 
Há quem diga que a poesia 
não vende, há quem diga  
que não é bem assim.  
“Suponho que esta questão 
tem também a ver com as 

expetativas sobre o que é 
vender. À escala da Assírio 
& Alvim, são os livros de 
poesia que dão o maior 
contributo para a faturação 
anual da editora. Mas claro 
que estamos a falar de livros 
cujas tiragens oscilam entre 
os 750 e os 3 000 exempla-
res”, avança Vasco David, 
coordenador editorial. 
Muito esporadicamente, 
continua o editor, alguns 
livros de poesia vendem 
acima disso, mas são casos 
verdadeiramente raros.  
“No nosso caso as vendas 
têm sempre aumentado um 
pouco, de ano para ano, nos 
últimos cinco anos”, explica 
Vasco David. E acrescenta 

que “os nomes consagrados 
registam vendas mais 
elevadas”, num universo 
de leitores “que atravessa 
gerações, dos 16 aos  
80 anos”.

Um país que escreve poesia
Como editor da Assírio &  
Alvim, Vasco David lê 
resmas de trabalhos que 
procuram edição. O que 
não indica, porém, que esta 
quantidade seja correspon-
dida pelo talento. 
“Não sei bem o que é isso de 
sermos um país de poetas. 
Evidentemente, temos uma 
quantidade muito impor-
tante de grandes poetas, e 
talvez isso tenha contribuído 

para que se crie essa ideia 
que, a mim, me parece tonta. 
De repente é como se em 
cada português houvesse, 
por obra do destino, uma 
qualidade poética imanente. 
Isso é uma parvoíce em 
que, infelizmente, muitas 
pessoas parecem acreditar”, 
desmitifica o editor.  
E conclui com um exemplo: 
“Recebo dezenas de 
originais de poesia todos os 
meses e aquilo que existe de 
comum entre muitos deles  
é que quem os envia lê muito 
pouco, ou não lê mesmo 
nada. A inspiração e o jeiti-
nho são um perigo. É preciso 
sobretudo trabalho, muitas 
leituras e inteligência.”

EM ANÁLISE

^ TRABALHO E MUITA LEITURA 
são, para Vasco David, editor da Assírio 
& Alvim, a receita para um bom poeta

propostas poéticas da sua geração. 
Também a autora de A Primeira Uri-
na da Manhã tem alguma cautela face 
ao chavão. “Portugal é um país onde se 
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^ MUSICAR A 
POESIA  

é um tema que 
divide João Luís 

Barreto Guimarães 
e Cláudia R. 

Sampaio

João Luís Barreto 
Guimarães

O autor ilustra a sua perceção 
sobre a relação dos jovens com a 
poesia, ou melhor, com os poemas, 
com a sua procura como panaceia 
para os males de cada um. “Talvez 
leiam mais poemas e menos livros 
completos, não sei dizer. Existe esse 
hábito maldito de fazer dos poemas 
objetos de autoajuda”, ironiza.

PERTENÇO A UM GÉNERO 
DE PORTUGUESES
QUE DEPOIS DE ESTAR  
A ÍNDIA DESCOBERTA
FICARAM SEM TRABALHO. 
A MORTE É CERTA.
TENHO PENSADO NISTO 
MUITAS VEZES.**

João Luís Barreto Guimarães deixa 
entender que esta mudança devia ser 
mais notória. “Alguma mudança acon-
teceu, mas ainda estamos a um abismo 
da renovação temática que se verifica 
lá fora. Uma das principais razões pe-
las quais a poesia portuguesa não está 
mais traduzida no estrangeiro é porque 
não tem sabido ser tão interessante te-
maticamente quanto nos fazem crer in-
ternamente”, acrescenta. 

O que distingue um poeta é a sua 
voz própria. Um estilo e uma aborda-
gem da escrita inconfundíveis, que tra-
duzam sentimentos e um olhar apenas 
seu. No fundo, a identidade do poeta.  
E, nesse aspeto, o autor de A Parte  

aquela poesia de intervenção tão pro-
dutiva nos anos 60 e 70”. Por outro la-
do, surge um elemento novo que não 
pode ser escamoteado dada a impor-
tância que ganhou nas nossas vidas:  
a Internet. “Nas publicações da blo-
gosfera e redes sociais, o imediatismo 
é muitas vezes privilegiado em detri-
mento da qualidade, mas muitos escri-
tores começaram – e alguns mantêm – 
ali o seu caminho. Os pequenos factos 
diários, a sobrevivência, o mundo urba-
no, o medo, são dominantes na poesia 
que se escreve hoje”, avança o autor.

Cláudia R. Sampaio

Esta é a opinião de Cláudia R. 
Sampaio, que defende que esta união 
eleva a poesia a arte mais alegre e 
viva. “[É uma aliança boa] para os 
que pensam que a poesia é apenas 
uma coisa triste, não maleável, 
trágica e, por isso, sinónimo de 
coisa chata, sendo automaticamente 
posta de parte”. Assim, a poesia 
acompanhada de música “poderá 
trazer um lado fresco, sendo uma 
abordagem mais leve e que talvez 
ajude a despertar o interesse” 
por esta arte máxima e por vezes 
marginalizada. 

“Música e poesia podem e 
devem ser aliadas na cultura”

“A relação dos jovens com a 
poesia estará dependente dos 
acontecimentos que ocorrem 
nas suas vidas, não sendo 
uma arte que facilmente seja 
apreciada per se”

Pelo Todo não poupa críticas aos bardos 
conterrâneos: “A poesia portuguesa é 
muito igual entre si – há muitos poetas 
a escrever de forma igual ou parecida.”  



30

REVISTA MONTEPIO

1
o meu mundo
POESIA
país de poetas

E prossegue na mesma tónica, agora 
acerca de uma intelectualidade escu-
sada que encontra em vários autores: 
“Como esse tipo de poesia foge à vida 
quanto pode e metafisica-se em labi-
rintos herméticos, acaba por ter uma 
extraordinária limitação de temas e as-
suntos”, critica.

Cláudia R. Sampaio ajusta a sua 
resposta, afirmando que a grande mu-
dança não será tanto pelos temas mas 
pela forma como possam ser tratados.  
“O que mudou foi a linguagem e ainda 
bem. Não digo que hoje em dia exista 
mais liberdade na escrita, ou menos 
pudor, ou que algo de muito novo es-
teja a ser feito. Basta recuarmos umas 
décadas e olharmos, por exemplo, pa-
ra a poesia de Anne Sexton, que sendo 
mulher nos anos 60 já abordava de for-
ma completamente crua e direta temas  
como a sexualidade e a menstruação”, 
revela a autora.

TRISTE DE QUEM NÃO TEM,
NA HORA QUE SE ESFUMA,
SAUDADES DE NINGUÉM 
NEM DE COISA NENHUMA***

Os jovens leem poesia?
Muitas vezes discute-se a adesão das 
diferentes gerações à poesia. Fernando 
Fitas destaca a especificidade dos no-
vos meios e linguagens, e lá surge nova-
mente a questão da Internet: “Não sei 
se as novas gerações leem mais poesia.  
Por um lado, admito que leiam me-
nos, mas por outro também admi-
to que leiam mais, sem se apercebe-
rem de que estão a ler poesia, uma 
vez que muitas das mensagens colo-
cadas nas novas tecnologias se fun-
daram em mensagens de natureza 
poética. Tudo depende da perspetiva 
com que cada um as olha”, adianta  
o poeta e Associado Montepio.

Jaime Rocha é da opinião que exis-

te uma triagem, efetuada pelo tempo e  
pelo modo como nos relacionamos com 
a poesia: “Pessoa, Sophia, Ruy Belo, 
Herberto Helder, Eugénio de Andra-
de, Ramos Rosa, por exemplo, conti-
nuam a ser lidos. Por várias razões, ou-
tros tornaram-se estranhos aos leitores.  
Que jovem lê hoje Pascoaes, Sá-Car-
neiro, Cesário Verde e Pessanha se 
não houver uma estratégia de sedução?  

Lê-se Camões com contrariedade, por-
que é obrigatório. A seguir, esquece-se”,  
garante o poeta. 

NA VOZ DE OIRO E DE 
SOMBRA DA GUITARRA
ALGO DE MIM A SI PRÓPRIO 
RENUNCIA****

A poesia e a música surgem muitas 
vezes a par e passo. Resta perceber se 
essa tendência pode ajudar a potenciar 
a poesia junto das camadas mais jovens. 
Fernando Fitas, que foi companheiro 
de José Afonso, Francisco Fanhais e Vi-
torino, salienta que “alguns dos grandes 
poetas, como Ary dos Santos, Fernan-
do Assis Pacheco, Alexandre O'Neill ou 
Eugénio de Andrade viram textos seus 
musicados e interpretados, concorren-
do para que muitos jovens descobris-
sem a poesia feita por esses autores. 
Quando a música se associa à poesia, 
ambas saem valorizadas”, comenta. 

Pelo contrário, João Luís Barre-
to Guimarães não parece ser grande 
apreciador deste fenómeno. “Sou ad-
verso a embalar a poesia com melodia 
para vender mais facilmente o pacote. 
Um bom poema já deverá ter música 
que chegue. As palavras de um poe-
ma devem ser ditas para o silêncio.  
E escutadas em silêncio”, conclui.

Mas regressemos à pergunta inicial. 
Será Portugal, afinal, um país de poe-
tas? Mais profundamente, o que é um 
poeta? Alguma vez o saberemos? Um 
verso de José Gomes Ferreira (com a 
irónica epígrafe “mais uma definição 
de poeta num carro elétrico para Almi-
rante Reis”) lança alguma luz – ou não 
– sobre uma das mais antigas questões 
da criação literária: “Poeta o que é?/ 
Um homem que leva/ o facho da treva/ 
no fundo da mina/ – mas apenas vê/ o 
que não ilumina.”

Jaime Rocha

Para Jaime Rocha, esta é uma união 
que traz mais jovens para a poesia. 
“Tenho assistido a recitais e leituras 
públicas onde há poesia e música  
e são eventos repletos de jovens.  
Os mais velhos não estavam 
habituados, não apreciam tanto”, 
avança. Essa genealogia, porém,  
é bem-vinda. “Há poetas que têm sido 
cantados por cantores conhecidos, 
alguns deles com letras escritas 
propositadamente – José Mário 
Branco, Sérgio Godinho, Camané, 
Carlos do Carmo, Vitorino, Rui Veloso, 
Fausto, Cristina Branco, entre outros. 
E o Zeca Afonso, claro. Isso tem 
ajudado a uma aproximação à poesia”, 
continua.

“Música e poesia são duas 
formas de criação que se 
entrecruzam bem e se 
fortalecem mutuamente”

versos de

* alexandre o'neill

** álvaro de campos

*** antónio gedeão

**** sophia de mello breyner andresen
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PROBABILIDADES

A MATEMÁTICA  
QUE COMANDA A VIDA 
DEIXAMOS O GUARDA-CHUVA EM CASA, APESAR DE O CÉU 
ESTAR CINZENTO. FAZEMOS O EUROMILHÕES COM BASE NOS 
ANIVERSÁRIOS DA FAMÍLIA. VAMOS DE FÉRIAS, PARA UMA 
CIDADE QUE NÃO CONHECEMOS, POR SUGESTÃO DE DESCRIÇÕES 
ONLINE FEITAS POR DESCONHECIDOS. A NOSSA VIDA É FEITA 
DE DECISÕES. MAS DEVEREMOS FAZER CONTAS ANTES DE AS 
TOMAR OU DEIXAMO-NOS LEVAR PELO INSTINTO?   

por joão valente
ilustração vera mota

A noite estava perfeita. Uma brisa quente atravessava o jardim 
por onde Manuel e Maria passeavam. Detiveram-se junto à 
Fonte dos Amores, o local onde os dois jovens conimbricenses 
tinham dado o primeiro beijo. Maria observava os pássaros 
que, nas árvores ladeando a Fonte, se preparavam para dormir. 
Ele, nervoso, aproveitou o momento de distração da amada. 
Ajoelhou-se e, trémulo, retirou uma caixinha de veludo do 
bolso. Quando a abriu, um anel brilhou ao luar.
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“Sou o homem mais feliz do mundo. 
Qual era a probabilidade de encontrar 
a minha alma-gémea no meio de to-
das as outras mulheres? E contudo, 
encontrei-te. Queres casar comigo?”

Mais à frente contaremos o final 
desta história, mas, para já, vamos 
verificar se Manuel pediu Maria em 
casamento com base numa mentira. 
Ele assume que existia uma probabi-
lidade de 1 em 5 mil milhões dos dois 
se apaixonarem. Mas estará a fazer 
bem as contas?

Hanna Fry, a matemática da Uni-
versity College of London que se 
tornou famosa pela sua TED Talk  
“A Matemática do Amor”, diz que 
não. Segundo ela, o raciocínio do jo-
vem enamorado está obnubilado pela 
paixão. Manuel não encontrou Maria 
no meio de uma multidão de 5 mil mi-
lhões de outras mulheres. Na verda-
de, o seu universo de escolha era mui-
to mais restrito: não mais do que 336 

A AMERICANA 
JOAN GINTHER 
GANHOU A 
LOTARIA DO 
TEXAS QUATRO 
VEZES. SORTE, 
COINCIDÊNCIA 
OU SABEDORIA?

tre a impossibilidade e a certeza. Fabio 
Chalub, vice-presidente da Socieda-
de Portuguesa de Matemática, explica 
que “uma probabilidade é um número, 
entre 0 (impossível) e 1 (certo), que me-
de a nossa expectativa de que algo seja 
verdadeiro”. O seu cálculo é simples: no 
numerador de uma fração escrevemos 
o resultado cuja probabilidade de ocor-
rência queremos calcular; no denomi-
nador inscrevemos o número de ocor-
rências possíveis. Se atirarmos uma 
moeda ao ar, temos 50% de hipóteses de 
que a face coroa caia voltada para cima. 
Coroa (o resultado que quero calcular) é 
1 e o número de faces da moeda (o total 
de ocorrências possível) é 2. Logo, a pro-
babilidade é de 1/2, ou seja, 50%. 

As probabilidades no nosso  
dia a dia

As aplicações da Teoria das Pro-
babilidades são quase infindas. “A in-
certeza é omnipresente no nosso dia a 
dia e esta Teoria permite-nos estudar 
quais os cenários que têm maiores pos-
sibilidades de se tornarem reais”, con-
sidera Fabio Chalub. Isso significa des-
cobrir que há 99% de probabilidade de 
o ADN encontrado no local do crime 
ser de um suspeito ou que as hipóteses 
de chover amanhã são de apenas 20%.  
“As decisões que tomamos – na econo-
mia, meteorologia, ciências forenses, 
trânsito – têm por base previsões. E 
essas previsões são resultado de uma 
avaliação das probabilidades”, acres-
centa. “Podemos comprar ou vender 
uma ação, mas não podemos fazer as 
duas coisas ao mesmo tempo. A nos-
sa decisão depende da expectativa do 
comportamento do preço da ação que,  

pessoas. As contas fazem-se da seguin-
te forma. Vivem 420 mil pessoas no 
distrito de Coimbra. Da metade que são 
mulheres, apenas 20% partilham o mes-
mo grupo etário com ele. Aplicando o 
Princípio de Pareto (ou a Regra 80-20), 
Manuel considerará atraentes 20% des-
sas mulheres. Acontece que, de entre 
as eleitas, também só 20% considerarão 
que Manuel é um homem bonito. Por 
fim, haverá uma compatibilidade de fei-
tios em 20% do grupo final. Manuel tem 
de agradecer ao destino ter encontrado 
Maria: acertar na mulher certa em 336 
hipóteses é obra. Mas a probabilidade 
de se terem apaixonado era, afinal, mui-
to maior do que ele pensava.

Que estranho mundo das probabili-
dades é este? Porque há pessoas como 
Joan Ginther, a norte-americana que 
ganhou a lotaria quatro vezes? Será 
apenas sorte e coincidência. Ou haverá 
algo mais? 

Os matemáticos (a senhora Ginther 
é uma professora de Estatística com 
um PhD de Stanford) riem-se quando 
usamos a sorte e o azar para explicar 
o que nos sucede. Para eles, a vida se-
rá o tempo e o espaço que se move en-

o meu mundo
SOCIEDADE
probabilidades
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CONTROLAR 
OS AZARES É A 
MELHOR FORMA 
DE CONTRARIAR  
OS RISCOS 
EXISTENTES  
NA NOSSA VIDA

O estranho caso de Monty Hall

Monty Hall é o nome 
artístico do norte-
-americano Monte 

Halparin, um apresentador de 
concursos de televisão dos 
anos 60 e 70 que deu origem 
a um conhecido problema de 
probabilidades. O Problema 
de Monty Hall descreve-se da 
seguinte forma. Joana, a nossa 
concorrente imaginária, vê três 
portas fechadas à sua frente. 
Atrás de uma das portas está 
um automóvel e, nas outras, 
duas cabras. Joana escolhe a 
porta A e tem 1/3 de hipóteses 
de ganhar o carro. Porém, Monty 
Hall manda abrir a porta C, onde 
surge uma cabra a comer a sua 
ração. Agora, o carro está nas 
portas A ou B e as hipóteses da 
concorrente sobem de 1/3 para 
1/2. É então que Monty Hall 
pergunta a Joana se ela quer 
alterar a sua escolha. O que 

faria no seu lugar? Mantinha-se 
na porta A, agora com 50% 
de hipóteses de ganhar, ou 
mudava para a porta B? Joana 
não tem dúvidas e pede para 
alterar a sua escolha. Com esta 
decisão, sobe as suas hipóteses 
para 2/3. Como? No primeiro 
momento, Joana tinha 1/3 de 
hipóteses de ganhar e 2/3 de 
hipóteses de perder. Agora, ela 
pode escolher a porta B e “com-
prar” esses 2/3 de hipóteses, 
pois já sabe que atrás da porta 
C está uma cabra. Sem mexer 
na escolha, sobe as hipóteses 
de 33% para 50%, melhorando 
a sua situação. Mas, mudando 
de porta, aumenta as probabi-
lidades para 66%. Este é mais 
um exemplo de como o nosso 
cérebro nos prega partidas.

2

?

por sua vez, depende da evolução da 
economia nacional que, por sua vez, de-
pende da economia mundial, que, por 
sua vez, é influenciada por inúmeros 
outros fatores. Juntar todas estas expec-
tativas num único número implica rela-
cionar todos estes eventos e verificar co-
mo eles se influenciam uns aos outros”. 

Se isso é mesmo assim, por que ra-
zão uma fatia de pão com manteiga, 
quando cai da mesa, fica sempre com 
a face barrada com manteiga virada 
para baixo? De acordo com a teoria da 
moeda ao ar, a probabilidade seria de 
50%, mas a experiência diz-nos que o 
tapete ficará sempre cheio de gordura. 
A culpa não será das probabilidades, 
mas da nossa interpretação dos dados. 
Segundo Robert Matthews, prémio 

INVULGAR

ff O Problema de 
Monty Hall tem 
vindo a confundir 
céticos das 
probabilidades 
desde os anos 70
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Nobel da Física em 1996, consideran-
do a altura média de uma mesa e o pe-
so de uma fatia de pão com manteiga, o 
pão só tem tempo para dar uma meia-
-volta no ar antes de chegar ao chão. 
Como, na mesa, o pão tem a face com 
manteiga virada para cima, o número 
de resultados possíveis é 1 e não 2, co-
mo pensamos. Neste caso, a probabi-
lidade é de 1/1, ou seja, 100%. William  
Hilebrand, técnico do departamen-
to de Política Monetária do Banco de 
Portugal, chama a atenção para outro 
facto. “Só quando a probabilidade é de 
0% ou de 100% é que podemos ter cer-
teza nas respostas. Uma probabilida-
de de 99% é altíssima, mas contempla 
a hipótese de, em 100 ocorrências, uma 
contradizer a tendência”, argumenta, 

Muitas vezes, porém, agarramo-
-nos a essa hipótese solitária para to-
marmos as nossas decisões. O psi-
quiatra Carlos Amaral Dias afirma 
que “tendemos a sobrevalorizar cer-
tas ocorrências porque ambicionamos 
que elas aconteçam, e desvalorizamos 
outras porque nem queremos pensar 
nelas”. Como temos a esperança que 
o chão não fique sujo, desejamos que 
a manteiga possa ficar virada para ci-
ma, ainda que a física desminta essa 
possibilidade. 

Controlar os azares
Um dos medos comuns para quem vi-
ve em Lisboa é o da repetição de um 
terramoto como o de 1755. Alexan-
dra Carvalho, investigadora do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) e especialista em sismologia, 
explica que há atividade sísmica em 
Portugal constantemente, mas o seu 
grau de devastação dependerá de mui-
tos fatores: a magnitude do sismo, a 
sua localização, a forma como a ener-
gia libertada é propagada pela crosta 
terrestre, a edificação existente e a ex-
posição das pessoas a essa edificação. 

A vida pode gerar desa�os difíceis de ultrapassar. O 
mutualismo garante que ninguém �cará sozinho 
quando ocorre uma situação dessas. Partindo do 
princípio de que a união faz a força, os produtos 
mutualistas são subscritos por todos aqueles que se 
desejam precaver contra situações de infortúnio, 
reduzindo preventivamente os riscos a que �cam 
sujeitos. 
Quando optar por subscrever um produto mutuário ou 
um determinado seguro, assume que lhe pode ocorrer 
uma fatalidade, mas garante um capital ou uma 
prestação que o ajudará a ultrapassar esse problema. É 
o caso das modalidades mutualistas de proteção, por 
exemplo.
O sucesso do espírito mutualista depende de todos. 
Juntar-se a este movimento signi�ca integrar um 
grupo de pessoas que, quando uma delas precisar, 
estará presente para auxiliar. 

Top 10 de probabilidades 

Fonte: NASA, IPMA, Pordata, CP, 
Universidade da Flórida, euro-millions.com

Morrer ao ser atingido por um
meteorito: 1 em 475 milhões

Ganhar o Euromilhões: 
1 em 140 milhões

Ser mordido por um tubarão: 
1 em 11 milhões

Ser atingido por um raio: 
1 em 174 mil

Encontrar uma pérola numa ostra: 
1 em 12 mil

Ser auditado aleatoriamente pelas 
Finanças: 1 em 100

Ter um colega de trabalho chamado 
João: 1 em 50

O Alfa-Pendular chegar ao destino 
com um atraso de 5 minutos: 1 em 4

Viver numa casa com 5 divisões: 
1 em 3

Chover amanhã: 
1 em 3+ 
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E sublinha que os sismos não matam. 
“As construções é que matam as pes-
soas. Se não podemos controlar a natu-
reza, podemos controlar a qualidade do 
edificado e o ordenamento do territó-
rio para diminuir os riscos existentes”, 
afirma. Essa será a resposta racional  
à imprevisibilidade da vida: controlar 
o que podemos controlar. 

Ao longo da nossa vida, somos con-
frontados com alguns infortúnios.  
A probabilidade de que um acidente 
com sequelas, uma súbita queda de 
rendimento ou uma doença nos aflija 
ou aflija alguém que conhecemos não 
é negligenciável. Ter essa probabilida-
de em conta e prepará-la antecipada-

mente permite lidar com esses aza-
res (que não são azares) de uma forma 
muito mais simples (ver caixa “A im-
portância do Mutualismo”). O segredo 
é estar alerta. 

Uma probabilidade improvável
Junho de 1923. Anne Parrish, uma 
importante escritora norte-america-
na, encontra-se em Paris com o seu 
marido. Aproveitavam os primeiros 
dias de verão para caminharem junto 
ao Sena e visitarem alguns alfarrabis-
tas, um dos passatempos favoritos do 
casal. Imagine-se a surpresa da auto-
ra quando, ao folhear um exemplar 
de Jack Frost e Outras Histórias, uma 
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coleção de contos para crianças, vê 
o seu nome e morada escritos à mão 
na segunda página do livro. Aque-
le Jack Frost pertencera-lhe na infân-
cia, passada no Colorado e, 35 anos 
depois, estava do outro lado do Atlân-
tico. Qual era a probabilidade de ela 
o voltar a encontrar? Na verdade, há 
coisas que parecem acontecer com 
mais frequência apenas porque esta-
mos mais atentos à sua ocorrência.  
Se chover em agosto, passaremos o 
mês inteiro a falar desse dia aziago. 
Contudo, o histórico do IPMA diz-nos 
que é normal haver um a dois dias de 
precipitação em agosto. 

Na verdade, a matemática gosta de 
pregar partidas à nossa mente. A filha 
de Joana distribuiu os convites para a 
sua festa de aniversário pelos 25 amigos 
da turma. Quando regressou a casa, tra-
zia também um convite de outra colega. 
Com uma festa marcada para a mesma 
data. Joana fica a saber que a sua filha 
e a colega fazem anos no mesmo dia. 
Qual é a probabilidade de isto aconte-
cer? O senso comum diria que 6,8% (di-
vidindo os 25 colegas pelos 365 dias do 
ano). Mas o senso comum está errado. 
Há mais de 50% de hipóteses de, numa 
turma de 25 alunos, existirem dois alu-
nos que tenham nascido no mesmo dia 
do ano, porque há menos de 50% de hi-
póteses que todos eles façam anos em 
dias diferentes. É o chamado Paradoxo 

A importância do Mutualismo
A vida pode gerar 
desafios difíceis  
de ultrapassar.  
E o Mutualismo garante 
que ninguém ficará 
sozinho quando ocorre 
uma situação dessas. 
Partindo do princípio de 
que a união faz a força, as 
modalidades mutualistas 
são subscritas por 
todos aqueles que 
desejam precaver-se 

contra situações de 
infortúnio, reduzindo 
preventivamente  
os riscos a que  
ficam sujeitos. 
Quando optar por 
subscrever um produto 
mutuário ou um 
determinado seguro, 
assume que lhe pode 
ocorrer uma fatalidade, 
mas garante um capital 
ou uma prestação que 

o ajudará a ultrapassar 
essa dificuldade. É o 
caso das modalidades 
mutualistas de proteção, 
por exemplo.
O sucesso do espírito 
mutualista depende de 
todos. Juntar-se a este 
movimento significa 
integrar um grupo de 
pessoas que, quando uma 
delas precisar, estará 
presente para auxiliar. 

do Aniversário. É por isso que há festas 
de miúdos todas as semanas. 

A Teoria das Probabilidades não 
deve ser confundida com futurologia. 
Ela admite erros ou resultados contrá-
rios à tendência. Fabio Chalub explica 
que “quando dizemos que uma moeda 
tem 50% de possibilidades de sair ‘co-
roa’, não estamos a dizer que pode sair 
‘qualquer coisa’. Estamos a quantificar 
uma hipótese que pode ser verificada. 
E todo o modelo matemático usado no 
cálculo de uma probabilidade é dupla-
mente validado. Primeiro, verifica-se 
se esse modelo tem um bom nível de 
acerto face a eventos passados. Se for o 
caso, começa a ser usado para prever o 

resultado de eventos futuros. E volta a 
ser constantemente validado pelo acer-
to dos resultados obtidos, conduzindo ao 
seu aperfeiçoamento ou, em caso con-
trário, abandono”. William Hilebrand 
acrescenta que, quando falamos de 
ciências económicas ou sociais, só pode-
mos usar bases históricas para prever o 
comportamento. “Não é lícito fazermos 
experiências com pessoas, de forma re-
petida, para percebermos como se vão 
comportar. Isso torna os modelos falí-
veis porque podem existir novos fato-
res ou novos comportamentos que não 
foram contemplados”, explica. Só com o 
contínuo aperfeiçoamento dos modelos 
é que eles passam a ser tidos em conta. 

Lidar de forma racional com as pro-
babilidades, sobretudo as que nos pare-
cem mais negativas, é difícil. Alexandra 
Carvalho assume que a probabilidade 
de haver um sismo em Lisboa é eviden-
te, “mas isso não quer dizer que tenha-
mos de dormir debaixo das ombrei-
ras das portas”: podemos reduzir os 
riscos associados e prepararmo-nos.  

Carlos Amaral Dias acrescenta o fator 
humano a esta matemática. “A espécie 
humana veio da savana, onde sempre 
houve incêndios, cheias e terramotos.  
O medo faz parte da vida. Até é desejá-
vel, porque condiciona o comportamen-
to, mas o que muda o mundo não é o 
previsível. É o imprevisível”, considera. 

Manuel, o nosso enamorado no iní-
cio do artigo, não perdeu a esperança. 
Sabia que havia 50% de hipóteses que 
Maria lhe dissesse “Sim!”. E foi o que 
ela lhe respondeu. Se bem que Manuel 
tivesse a certeza de que, na cabeça de 
Maria, só havia uma resposta possível. 
Ou pensam que ele anda a brincar com 
a sorte?
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A ERA DOURADA DOS
FESTIVAIS DE MÚSICA
OS FESTIVAIS DE MÚSICA TORNARAM-SE PARTE DA ROTINA 
DE VERÃO DOS PORTUGUESES. CARTAZES COM MÚSICOS 
EMBLEMÁTICOS, PREÇOS ACESSÍVEIS, O CONVÍVIO COM OS 
AMIGOS E O CLIMA SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS QUE ATRAEM, 
ANUALMENTE, QUASE DOIS MILHÕES DE PORTUGUESES E 
ESTRANGEIROS. VILAS QUE HÁ 20 ANOS QUASE NÃO EXISTIAM 
NO MAPA, COMO PAREDES DE COURA OU ZAMBUJEIRA DO MAR, 
SÃO HOJE FAMOSAS, E COM O AUMENTO DO TURISMO DE NORTE 
A SUL DO PAÍS, O MERCADO DOS FESTIVAIS AINDA TEM ESPAÇO 
PARA CRESCER. 

por rita vaz da silva
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Catorze fins de semana separam  
o dia 15 de junho do 15 de setembro, 
a época do ano em que se realiza  
a maioria dos festivais de música em 
Portugal. Em 2016, o país organizou 
249 festivais de música, com um 
total de 1,8 milhões de espectadores, 
dados da Associação Portuguesa de 
Festivais de Música (APORFEST). 
Como dois terços destes eventos 
acontecem nos três meses de verão, 
podemos concluir que, em média,  
se realizam 11 festivais por fim  
de semana nesta época do ano.  
Um número impressionante para 
um país tão pequeno. 

“Os festivais têm crescido em di-
mensão e público porque há cada vez 
menos concertos em nome próprio 
[de um músico ou grupo]. Muitas ban-
das não conseguem viabilizar as tour-
nées em salas pequenas ou médias,  
há menos digressões e já não se ganha 
dinheiro com os discos. As bandas vi-
vem dos festivais e as verbas que pe-
dem por concerto só são exequíveis 
num contexto de festival com patrocí-
nios”, explica José Barreiro, diretor do 
NOS Primavera Sound, festival que se 
realiza no Porto desde 2012.

O apelo do festival é a experiência 
com tudo incluído: diversão, amigos, às 
vezes turismo numa cidade ou região 
ainda por explorar e acesso a vários 
concertos com um só bilhete, tudo num 
dia ou num fim de semana. Em Portu-
gal, com um extra importante: preços 

2013 2014 2015 2016 2017

 

 

Nº de festivais por ano

*estimativa da APORFEST

Total de espectadores por ano em Portugal 2 MILHÕES

Rock in Rio Lisboa
Sudoeste
NOS Alive
Paredes de Coura
FMM Sines
RFM SOMNII
Super Bock Super Rock
NOS Primavera Sound
Meo Marés Vivas

      329
  195
       165
       100
       100
       100
      90
    80
   75

Um mercado sempre a crescer

127 156 210 243 249*

Ranking por espectadores (valores em milhares)
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reduzidos. “Este é um bom momento 
para se ser fã de música, se o que se pro-
cura é um pouco de tudo”, disse à revis-
ta Rolling Stone, em 2014, Ben Dickey, 
manager dos Spoon, banda de indie  
rock que este ano atuou no Passeio Ma-
rítimo de Algés, “casa” do NOS Alive. 

As  plataformas de streaming, co-
mo o Spotify, o iTunes ou o YouTube, 
aniquilaram a venda de discos mas, 
ao mesmo tempo, democratizaram o 
acesso à música e fizeram renascer 
a apetência pelos concertos ao vivo.  
A tendência é mundial e Portugal 
acompanha-a, apesar de ter desperta-
do para o fenómeno festivaleiro mais 
tarde do que muitos outros países. 

O Vilar de Mouros de 1971 é consi-
derado o primeiro festival de rock por-
tuguês e teve, na época, uma conotação 
anti-regime e anti-sistema, inspira-
da naquele que é considerado o mais 
mítico festival de sempre, o Woodsto-
ck. Desde então muito mudou. Quan-
do os festivais se começaram a reali-
zar regularmente em solo português, 
em meados dos anos 90, a experiência 
festivaleira já era, em várias partes do 
mundo, muito mais do que rock, lama 

e flower power. Era e continua a ser um 
negócio bilionário. 

Segundo o The Economist, a indús-
tria dos festivais de música está ava-
liada em mais de 9 mil milhões de eu-
ros nos Estados Unidos, atraindo mais 
de 32 milhões de foliões, metade dos 
quais são millennials. Neste país rea-
lizam-se, todos os anos, 800 festivais 
de música. O Reino Unido, com 900 
festivais anuais, capta mais de 10 mi-
lhões de turistas, gerando receitas su-
periores a 3,5 mil milhões de euros. 
Em Portugal, os dados estão disper-
sos e não há números oficiais sobre o 
impacto dos festivais, mas o Turismo 
de Portugal está atento ao fenómeno 
e, desde 2016, criou a iniciativa Portu-
guese Summer Festivals, que canaliza 
uma verba para o apoio à promoção 
dos principais festivais portugueses 
em destinos no exterior.

“O fenómeno dos festivais está a 
transformar-se cada vez mais num fe-
nómeno global. Os americanos ade-
riram mais tarde do que os europeus 
e têm, por exemplo, um dos festivais 
mais mediáticos do mundo, o Coache-
lla. Na Península Ibérica fomos pre-

cursores, temos mais tradição e mais 
tempo a organizar festivais. Neste mo-
mento, o nosso mercado está à escala 
de Espanha ou de Inglaterra”, refere 
Álvaro Covões, diretor da promotora 
de espetáculos Everything Is New. 

A importância das marcas
Roberta Medina, vice-presidente do 
Rock in Rio (RiR), atribui quase todo 
o mérito da moda festivaleira nacional 
aos promotores locais, embora admita 
que há “claramente um perfil de popu-
lação”. “Quando chegámos a Lisboa, 
em 2004, já havia festivais emblemáti-
cos como o SBSR (Super Bock, Super 
Rock), mas não tinha nada a ver com 
o cenário atual. O RiR não foi o único, 
mas teve uma grande participação nes-
se movimento porque criou um novo 
segmento no mercado. Primeiro, mos-
trou que os festivais são para todas as 
idades. Trouxe uma qualidade de ser-
viços em segurança, em limpeza, ca-
sas de banho, poucas filas, o que per-
mitiu que as pessoas mais velhas e as 
crianças fossem ao festival. E o cartaz 

Roberta Medina

“O Rock in Rio trouxe 
uma conversa nova e 
mostrou às marcas que 
valia a pena investirem 
para se aproximarem dos 
consumidores locais”
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é muito mainstream. E trouxe as mar-
cas”, continua Roberta Medina. Numa 
época em que os maiores patrocínios 
rondavam os 600 mil euros, o RiR an-
gariou um patrocínio único de 2,5 mi-
lhões, num total de 12 milhões de euros 
assegurados na primeira edição.

“O RiR trouxe uma conversa no-
va para o mercado e mostrou às mar-
cas que valia a pena investirem para 
se aproximarem do consumidor local”, 
continua a empresária.

O homem que idealizou o NOS Ali-
ve tem uma perspetiva semelhante:  
“Os promotores começaram a criar um 
nível de profissionalismo de primeira 
linha. Conseguimos garantir aos artis-
tas as condições financeiras para cá vi-
rem. E público suficiente. Se olharmos 
para as tournées na Europa, vemos que 
só há 20 cidades premiadas. E nós esta-
mos sempre lá”, explica Álvaro Covões. 
Portugal, reitera Roberta Medina, não 
fica atrás de nenhum grande mercado 
e “os promotores devem ser reconhe-
cidos por isso”. “As pessoas acham que 
é cool, divertido, mediático, tudo muito  
sexy, lidar com os artistas, etc, mas por 
detrás existe muito trabalho, muito suor, 
muito risco. Não imaginam quão com-
plexo, responsável e arriscado é fazer um 
evento da dimensão dos festivais”.

As marcas têm correspondido  

1Faço muitas 
vezes uma junção 
das férias com 
os festivais. Em 
Paredes de Coura, 
por exemplo, de 
dia conheço a 
região, à noite vejo 
os concertos. 
Antes, os festivais 
estavam cheios 
de pessoas com 
as piores roupas, 
porque sabiam 
que se iam sujar, 
levar com cerveja 
e com pó. Agora 
cada vez mais 
vejo pessoas que 
parece que vão 
para um “desfile 
de moda”. 

1Prefiro 
festivais com 
campismo, 
porque há outro 
tipo de convívio 
para além dos 
concertos.
No ano passado 
comprei o passe 
para Paredes de 
Coura antes de 
saber quais eram 
as bandas. Este 
ano fiz o mesmo, 
mas como não 
gostei do cartaz 
vendi o bilhete.
Já descobri 
muitas bandas 
novas por causa 
dos festivais.

32 anos, advogada, 
Lisboa.
Vai a festivais
desde os 19 anos

19 anos, 
estudante, 
Felgueiras. 
Primeiro festival 
com 16 anos

Mónica
Pimenta 

Francisco 
Cardoso 

Questões

vox pop

fPor que vou aos festivais de 
verão?

ao crescente número de festivais e há po-
tencial para aumentar público e criar há-
bitos, uma vez que a primeira geração a 
frequentar festivais, nos longínquos anos 
90, começa agora a levar os filhos a es-
tes eventos. “É uma área de negócio que 
vai aumentar porque há cada vez mais 
marcas interessadas em apoiar festivais.  
As marcas vêem na música um territó-
rio de identificação, de relação próxima 
entre o consumidor e o seu produto”, jus-
tifica, por sua vez, José Barreiro.

Já Álvaro Covões não tem pudor em 
afirmar que “os patrocinadores são uma 
espécie de Ministério da Cultura em 
Portugal”. “São eles que permitem que 
o preço do bilhete seja mais reduzido do 
que no resto do mundo”. Em Portugal 
existem, pelo menos, 22 festivais com na-
ming sponsor, com predomínio das ope-
radoras de telecomunicações, das cerve-
jeiras e da energia.

Público acolhedor e educado
E o público português, normalmente 
tão elogiado pelas bandas nos concer-
tos, não tem nada a ver com o suces-
so dos festivais? “As pessoas que estão 
à frente a assistir é que fazem o espe-
táculo. De outro modo, seria sempre 
o mesmo show. O público português 
é muito especial, muito caloroso”, res-
ponde Roberta Medina. Comparando 

com os festivaleiros dos países por onde 
passa o RiR – EUA, Brasil e Espanha –, 
a empresária assegura que o “público 
português é de longe o mais educado, 
extremamente acolhedor e colaborati-
vo”. “Vou dar-lhe uma prova concreta. 
Nas edições mais recentes, os Rolling 
Stones e os Maroon 5 produziram ma-
terial em vídeo dos shows no Rock in 
Rio Lisboa para promoção das suas 
tournées. Ninguém produz material de 
coisa ruim, né?”

Maiores festivais  
na América, Europa e Japão 
(em número de espectadores, patrocínios e lucros)

UM MUNDO À PARTE

Coachella
EUA

Lollapalooza
EUA

Summerfest
EUA

Reading
Reino Unido

Burning Man
EUA

Fuji Rock
Japão

Sziget
Hungria

Glastonbury
Reino Unido

Roskilde
Dinamarca

Tomorrowland
Bélgica

Rock in Rio
Brasil
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PROMOÇÃO

O Turismo de 
Portugal alargou o 
apoio à comunicação 
internacional dos 
festivais de música 
nos principais 
mercados emissores 
de turistas. Em 2017 
serão promovidos 15 
festivais em vez de oito, 
abrangendo eventos de 
dimensão média e com 
caráter regional, como 
o Festival Músicas do 
Mundo, em Sines, ou o 
Bons Sons, na aldeia de 
Cem Soldos, em Tomar. 

Luís Araújo, presidente 
do Turismo de Portugal, 
adianta que este 
investimento se baseia 
na “consolidação, 
nos últimos anos, da 
oferta de festivais de 
música em termos de 
número,  diversidade e 
atratividade do cartaz”. 
Reconhecendo a 
tendência crescente nas 
viagens internacionais 
associadas aos 
conteúdos culturais, este 
organismo público quer 
“aumentar a perceção 

internacional de 
Portugal como destino 
de férias associado 
à participação em 
festivais de música, 
contribuindo para a 
imagem do país como 
um destino jovem”. Para 
os turistas, Portugal 
é um destino único e 
autêntico, “que preserva 
o que é tradicional e 
que ainda está, de certa 
forma, por descobrir. 
Mesmo com o aumento 
da percentagem de 
turistas estrangeiros”.

Turismo de Portugal divulga
15 festivais no exterior

Para José Barreiro, o público por-
tuguês é “emocional”. “Entusiasma-se 
mais do que os americanos, mas não é 
muito diferente dos festivaleiros euro-
peus”, a não ser num aspeto: compra 
os bilhetes mais tarde. “Na Europa, há 
festivais para cem mil pessoas que es-
gotam no dia em que se colocam os bi-
lhetes à venda. O português não é as-
sim. Começámos tarde a ter cultura 
musical. Em 1974, ouvia-se fado e pou-
co mais, não tivemos movimento punk, 

passámos ao lado de muita coisa. Mas 
hoje os miúdos de 13 anos andam na 
rua de headphones e têm acesso a tu-
do. Quanto mais música consumirem, 
mais oferta ao vivo teremos”.

Álvaro Covões concorda que “somos 
um bom público” mas ressalva que “o 
artista não vem só pelo público”. “Há 
uma máquina por detrás que toma as 
decisões sobre a logística, as infra-es-
truturas, os hotéis”. No entanto, o em-
presário admite que a cultura portu-
guesa acaba por influenciar o conceito 
dos festivais. “O português não quer 
ouvir música de manhã. Queremos ir 
para a praia e fazer outras coisas. Nos 

festivais do centro da Europa, os espe-
táculos começam ao meio-dia, as pes-
soas vivem o festival o dia todo. Nós co-
meçámos a vender o NOS Alive como 
um festival em que, num só dia, se po-
dem fazer quatro coisas diferentes: de 
manhã ir surfar ou à praia; ao almoço 
experimentar a gastronomia; ver os es-
pectáculos a partir das 17 horas; e, pa-
ra os mais afoitos, depois do festival há 
ainda o Lux ou o Cais do Sodré. Isto tor-
na-nos mais sexys e interessantes”.

Cerca de 70% dos estrangeiros que 
vêm ao NOS Alive ficam em Lisboa o 
dobro do tempo comparativamente a 
qualquer outro turista. No Porto, quem 
passa pelo NOS Primavera Sound fica 
em média quatro dias e meio e, durante 
o festival, a ocupação hoteleira ronda os 
96%. “Têm vindo a subir os dias de es-
tada. Muita gente de fora quer vir mais 
cedo ou ir mais tarde para ter contacto 
com a cidade”, adianta José Barreiro. 

Em Paredes de Coura, o festival 
emprega mil pessoas e representa 50 
a 60% da faturação do ano para mui-
tas das empresas de restauração e  
alojamento locais.

O Meo Sudoeste, que em 2017 ce-
lebra 20 anos, é também muito lucra-
tivo para o comércio do concelho de 
Odemira. Há três anos, Maria Fran-
cisca Nobre, proprietária de um mini- 
-mercado no centro da Zambujeira do 
Mar, contou à SAPOMag que, nos dias 
do festival, fatura mais do que na tota-
lidade da estação baixa. O negócio me-
xe com todos. É essa também a faceta 
democratizante dos festivais: ninguém 
lhes fica indiferente.

Os primórdios

1º Festival de
Rock em Portugal
Vilar de Mouros

Cascais Jazz
Festival Cascais

1º Imperial
ao Vivo  Lisboa

1º Imperial
ao Vivo no 
Norte  Gaia

Festival
do Avante
Lisboa

2ª Edição
Vilar de
Mouros

Maré
de Agosto
Açores

1º Paredes 
de Coura 

1º Super Bock 
Super Rock* 
Lisboa

3ª Edição Vilar 
de Mouros 

1971 1976 1982 1984 1993 1995 1996

Anos 90 – Início da “febre” dos festivais
de verão

Ativos Extintos
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Nuno Gonçalves
Fundador e músico  
dos The Gift

P&R

Que diferenças existem 
entre os festivais 
portugueses e os 
estrangeiros?
Em Portugal somos bastante 
profissionais. Fomos ao 
The Great Escape [Reino 
Unido] e tinham palcos 
com condições miseráveis. 
O South by Southwest, nos 
EUA, tem mil e tal bandas, 
mas vi grupos a tocar em 
lobbies de hotel com uma 
coluna – não faz sentido. 
O Turismo de Portugal 
apoia a promoção dos 
festivais de verão no 
estrangeiro. O que acha 
disso?
Acho muito bem. A música 
pode trazer dinheiro para  
o país. O facto de termos 
ganho a Eurovisão é a prova 
de que o país pode chegar 
longe. Mas é fundamental 
criar um mercado paralelo  
ao português para que as 
bandas possam sobreviver 
20 anos.

EXPERIÊNCIAS MONTEPIO

Promover a cultura, 
estar junto das pessoas e 
responder aos interesses 
da comunidade, dos 
associados e da sociedade 
civil. Estas foram três 
das razões que levaram 
a Associação Mutualista 
Montepio a apoiar vários 
festivais de música em 
2017. Do Montepio às Vezes 
o Amor ao Leiria Festival, 
no primeiro semestre 
do ano, passando pelo 

NOS Primavera Sound, 
NOS Alive, Montepio 
Fado Cascais e Vodafone 
Paredes de Coura, em pleno 
verão. Os seis festivais 
proporcionaram uma 
grande diversão e convívio, 
concertos apoteóticos e 
um ambiente inigualável, 
momentos aos quais se 
juntaram a Associação 
Mutualista Montepio e os 
seus associados. No NOS 
Primavera Sound e NOS 

Alive, aliás, os associados 
Montepio puderam 
desfrutar de um batismo de 
voo de helicóptero, tendo 
depois sido conduzidos até 
ao recinto dos espetáculos, 
de tuk tuk e limousine. 
Experiências para a vida 
que seguem a estratégia da 
Associação Mutualista no 
apoio à cultura, à língua e 
aos artistas portugueses, 
mas também à criatividade 
em solo nacional. 

Uma Associação de sempre à cultura

^ PRESENÇA DA ASSSOCIAÇÃO 
MUTUALISTA no NOS Alive

1º Imperial ao 
Vivo no Porto
Alfândega 

1º Festival da
Ilha do Ermal
Vieira do Minho

Festival
de Arcos
de Valdevez

1º Festival 
MED   
Loulé

1º EDP 
Beach Party 
Matosinhos

1º THE BPM 
FESTIVAL 
Portimão e Lagoa

1º Sudoeste
Zambujeira do Mar

1º Festival Marés 
Vivas Gaia

NOS Primavera 
Sound Porto

1º Boom Festival
Idanha-a-Nova 

1º Festival Músicas do 
Mundo Sines

RFM SOMNII 
Figueira da Foz 

1º Rock in Rio 
Lisboa Lisboa

1ºNOS Alive 
Algés

1997 1999 2000 2004 2007 2012

Anos 00 – Naming e urbanos consolidam-se; 
RiR atrai famílias e mais marcas
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JOÃO CARVALHO

HÁ FESTA
NO QUINTAL
POUCOS MINUTOS DEPOIS DAS OITO 
DA NOITE OUVEM-SE OS PRIMEIROS 
ACORDES NO PALCO. ALGUNS DOS 
MAIS DE 30 MIL ESPETADORES 
FECHAM OS OLHOS PARA A MÚSICA 
QUE SE ESCUTA NA PRAIA DO 
TABUÃO, EM PAREDES DE COURA. 
JOÃO CARVALHO, PORÉM, MANTÉM-
-NOS BEM ABERTOS, DESFRUTANDO 
DO CULMINAR DE MESES DE 
TRABALHO. PARA ELE, COMEÇA  
AQUI A MELHOR SEMANA DO ANO

por miguel ferreira da silva
fotografia hugo l i m a

João Carvalho, José Barreiro, Filipe 
Lopes e Vítor Pereira costumavam 
jogar à bola na Praia do Tabuão,  
a menos de 1 000 metros das suas 
casas. Um dia, em 1993, um concerto 
de Fado levou um milhar de pessoas 
àquele anfiteatro natural. Os quatro 
amigos tiveram então uma ideia 
histórica: e se fizessem por lá um 
concerto de rock? Foram falar com o 
presidente da Câmara e, em 10 dias, 
montaram um concerto com quatro 
bandas: Ecos da Cave, Cosmic City 
Blues, Gangrena e Purple Lips.  
O orçamento? 1 825€. João Carvalho, 
diretor da promotora Ritmos, relembra 
o sentimento na altura: “Não havia 
expectativa. O objetivo era passar  
um bom bocado e nunca pensámos 
chegar até aqui”.
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Foi uma brincadeira que acabou a 
mudar as nossas vidas e tenho a cer-
teza que nenhum de nós estaria ho-
je ligado à música sem aquele episó-
dio”, conta. A partir daí, Paredes de 
Coura tem acontecido todos os anos. 
Os primeiros anos de amadorismo, 
muitas vezes organizados a partir de 
uma cabine telefónica, evoluíram pa-
ra uma estrutura profissional, a pro-
motora Ritmos. Conhecido por saber 
de cor os 25 cartazes das edições an-
teriores, João Carvalho destaca três 
momentos, a começar na “primeira 
grande enchente, em 1999”. Mais tar-
de, deu-se um dos capítulos mais im-
portantes do festival: “Tivemos a co-
ragem de continuar, em 2005, depois 
de uma edição [2004] que deu um 
prejuízo imenso.” Nesse ano, aliás, 
admite que o festival poderia ter aca-
bado em grande, num cartaz que jun-
tou The National, Arcade Fire, Foo 
Fighters, Nick Cave e The Pixies, en-
tre outros. O último momento é mais 
recente. “2015 foi a primeira edição a 
esgotar e o ano em que descobrimos o 
sossego de começar um festival sem 
correr qualquer risco”, graceja.

Geração de ouro 
João Carvalho mora em Braga, tem 
escritório no Porto mas é um cou-
rense de gema. “Já não vivo em Pa-
redes de Coura. Mas mantenho lá ca-
sa e nem um talher trouxe, para ter 
a desculpa de voltar sempre”, revela.  
O município tem crescido muito nos 
últimos anos e João sente “orgulho” 
que o festival tenha contribuído para 
esse desenvolvimento. “Este progresso 
deve-se muito ao Vítor Pereira, atual 
presidente, que soube aproveitar o 
impacto mediático do Festival Pare-
des de Coura”, confessa Aliás, esta é 
uma geração especial. “Sem querer 
parecer pretensioso, Coura tem gen-
te muito interessante e criativa. Como 
o Carlos Alves, que é hoje um grande 
empresário com mais de 3 mil empre-
gados, o Nuno Alves, um dos funda-
dores do Canal 180, o Vítor Pereira, 
um dos mais brilhantes presidentes 

de Câmara e que tem feito verdadei-
ros milagres em apenas três anos,  
o José Eduardo Martins, o Tiago 
Brandão Rodrigues, agora ministro 
da Educação e que, curiosamente, co-
nheceu o António Costa na zona VIP 
do festival, em 2015. Ou o Ilídio Barbo-
sa, conceituado chef de cozinha, além 
de médicos, juízes e investigadores 
com grande visibilidade nacional.”

O espírito da música
Se choveu este ano em Paredes de 
Coura, nenhum espetador habitual 
estranhou nem arredou pé. Em 25 
edições os imprevistos foram prati-
camente bíblicos, como as maiores 
chuvas em 99 anos ou uma praga de 
vespas. Mas o que não derrotou João 
Carvalho e a sua equipa, tornou-os 
mais fortes. “A maior parte das pes-
soas que lê esta entrevista não ima-
gina o que é fazer um evento des-
ta dimensão no interior do Norte de 
Portugal. Fizemos várias edições 
marcantes, como a de 2005, sem 
qualquer patrocinador. Edições com 
intempéries que nem no inverno 
acontecem. Mas todas elas nos tor-
naram mais fortes e deram alma ao 
festival”, conclui. O público é fiel e, 
na opinião de João Carvalho, está li-
gado ao ADN do festival. “Nós somos 
assim. Somos courenses, minhotos e 
gostamos de receber, de surpreender. 
Acreditamos que as pessoas nos de-
volvem sempre a amabilidade e que 
simpatia atrai simpatia.”

Pioneiro na escolha de artistas 
do universo indie, João Carvalho e a 
sua equipa ganharam uma imagem 
de marca à qual nem os artistas são 
alheios. Até porque muitos deles é 
que escolhem vir a Paredes de Coura.  
“O festival ganhou fama junto dos ar-
tistas e ficamos muito satisfeitos com 
esse reconhecimento”, afirma. Con-
corrência, aliás, não falta ao Paredes 
de Coura. Na mesma semana acon-
tece o Lowlands (Holanda), o Pukkel-
pop (Bélgica), o Frequency (Alema-
nha), o Green Man Festival (País de 
Gales), o V Festival (Inglaterra) e, até 
do outro lado do mundo, o Summer 
Sonic (Japão). “Programar este festi-
val é sempre o nosso pequeno mila-
gre”, refere João Carvalho.

Hoje, este pai de duas meninas 
continua a ser um festivaleiro, ape-
sar de ter agora mais “responsabili-
dades”. Aliás, toda a família “visita os 
festivais e adora música, embora a in-
fluência da escola ‘estrague’ a educa-
ção musical recebida em casa (risos)”. 

Olhando de relance para as úl-
timas duas décadas e meia, o que o 
fez continuar e trazer para o quintal, 
o antigo campo de jogos, os músicos 
que gosta de ouvir? “Pode parecer 
cliché mas foi principalmente uma 
grande vontade e o querer. No meu 
caso, movia-me também o querer fu-
gir a um emprego chato. Hoje sou 
muito feliz a fazer o que faço e posso 
garantir que o mesmo acontece com 
todos os meus sócios”, conclui.

EM ESCUTA

Quais as preferências 
de João Carvalho, 

um homem que tem 
trazido a Portugal os 
melhores artistas do 
mundo? “Agora que me 
converti ao Spotify, o 
que começo a ouvir em 
casa é o que continuo a 
ouvir no carro e até no 

escritório. A lista de hoje 
inclui: Sleepy Jacksons, 
The Fiery Furnaces, 
Perfume Genius e 
Tycho, que adorei no 
NOS Primavera Sound. 
Agora estou a ouvir 
Blackbird Blackbird e 
ontem lembro-me de 
ficar maravilhado por 

recordar os Camera 
Obscura, que encontrei 
numa rádio do Spotify 
enquanto pesquisava 
as preferências dos The 
National. Mas tanto oiço 
clássicos da música 
francesa como as novas 
tendências da música 
brasileira.”

A música sempre presente
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Por cinco vezes a Assembleia Geral da ONU reuniu-se para ouvir  
a palavra do Papa, sendo que o primeiro foi Paulo VI, que ali deixou 

a mensagem de que o novo nome da paz é o “desenvolvimento 
sustentado”. Mesmo um Pontífice, todos e cada um tendo a fé como 

eixo da roda, não deixa de ser objeto de uma relação com  
a circunstância, no sentido de Ortega, em que lhe acontece viver. 

Se João Paulo II teve sempre presente o Muro,  
o Papa Francisco viveu, participou, sofreu, com  
a pobreza, o abuso do Estado extrativo e não in-
clusivo, que carateriza o espaço da América Lati-
na onde a teologia da libertação causou, como res-
posta, preocupações à hierarquia da época. Esta 
vivência despertou no atual Papa a necessidade 
de rever, reformar, de algum modo revolucionar a 
intervenção da Igreja de que viria a ser Papa, à luz 
de um cristianismo crítico e responsável. 

Entre todas as frentes de intervenção que ele-
geu não poderia deixar de estar a economia, a po-
breza, o crescimento da área dos deserdados e 
o predomínio do credo do mercado sobre o cre-
do dos valores. Por isso, quando publicou o tex-
to histórico a que chamou “A Alegria do Evan-
gelho”, logo provocou o interesse dos órgãos de 
comunicação mais influentes, e seguramente a 
inquietação dos que sentiram que o “verbo” atin-
gia e reprovava a maneira não inclusiva da gestão,  

não apenas privada, também pública, a dar iden-
tidade ao globalismo.

Não omitiu que sentia o dever de reformar a 
estrutura e funcionamento da sua Igreja, mas 
o objetivo é a preparação para tornar mais efi-
caz, e não adiável, a intervenção sobre os efeitos 
da estrutura económica, financeira e social do 
mundo, cuja governança colonial foi desfeita em  
nome da dignidade humana garantida pela  
Declaração de Direitos, suspeita a um alarmante 
incumprimento.

As palavras de Paulo VI não tiveram respos-
ta suficiente contra o que chamou “um capitalis-
mo desregulado e desinteressado”, o que Ansel-
mo Borges sublinha com adesão, clareza e doutri-
na. São milhares as pessoas que morrem de fome 
e, do ponto de vista da saúde, a conclusão mais  
divulgada é que os pobres morrem mais cedo. 
Mas quando os meios de comunicação, atentos 
à evolução internacional, divulgam e multipli-
cam as inquietações sobre o teor das relações que 
se vão desenvolvendo entre as chamadas gran-
des potências, dão espaço amargamente ao facto 
de que, do Cabo ao Cairo, centenas de milhar de 
crianças intervêm em combates cujas armas são 
vendidas pelos complexos militares-industriais 
das economias mais desenvolvidas. Não há obser-
vador lúcido que possa ignorar os riscos gravíssi-
mos que vivemos, a circunstância explosiva que 
rodeia a pregação do Papa Francisco. 

Quando a própria ONU, tão paralisada em  
relação aos valores que presidiram à sua funda-
ção, entende necessário, para acordar os espíritos, 
proclamar o dia 22 de abril como o dia internacio-
nal da Mãe Terra, certamente teve presente que  
adquirimos os meios técnicos, e em vários centros, 
a indiferença de os usar, com o resultado de des-
truir a “terra casa comum dos homens”. Por isso 
a Pregação de Francisco é necessária, para impe-
dir que a degradação dos direitos humanos seja 
imparável. 

Não se trata de negar que “o desenvolvimen-
to sustentado” seja o novo nome da paz, mas re-
conhecer que os factos exigem uma ética, e por-
tanto uma economia social, inspirada por valo-
res, apoiada por um cristianismo interveniente 
na motivação para agir com justiça e misericór-
dia. O tema é a defesa lúcida e intransigente dos 
direitos e dignidade humanos, e dos pressupostos, 
não escritos, da Carta da ONU: “o mundo único”, 
isto é, sem divisões destrutivas, e “a terra casa co-
mum dos homens”. Em relação ao passado próxi-
mo, uma revolução imparável.

ADRIANO MOREIRA

A REVOLUÇÃO  
IMPARÁVEL



CAMINHOS A PERCORRER EM 
MOBILIDADE, URBANISMO, 
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TURISMO
Peniche ganhou uma 
segunda vida através dos 
seus recursos naturais. 
Saiba como a economia do 
mar está a renovar o tecido 
económico e social da cidade 
do Oeste português 
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EDUCAÇÃO
Portugal vive um boom 
de novas residências 
universitárias, de Évora 
ao Porto. Saiba como estes 
projetos contribuem para 
revitalizar o centro histórico 
das cidades



Quando a primeira residência univer-
sitária da Associação Mutualista Mon-
tepio foi inaugurada, em setembro de 
2016, em Santos, os 46 quartos dispo-
níveis esgotaram em 48 horas. O pro-
jeto, ainda em fase inicial, foi pensado 
a partir da estratégia que a Associação 
há muito preconiza: dar resposta às ne-
cessidades dos seus associados. “Conju-
garam-se dois fatores importantes. Por 
um lado, a existência de património 
imobiliário em zonas muito centrais da 
cidade de Lisboa e muito relevantes do 
ponto de vista do universo dos estudan-
tes. Por outro, a ausência de oferta de 
residências para estudantes com qua-
lidade e a preços adequados. Estes dois 
fatores permitiram-nos concluir que 
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fazia sentido avançar com este projeto, 
numa ótica de projeto-piloto”, esclarece 
Miguel Teixeira Coelho, administrador 
da Associação Mutualista Montepio. 

Nesta fase inicial, as residências da 
Associação Mutualista são geridas em 
parceria com a The Housing Concept, 
empresa que faz a gestão operacional 
do projeto. “O nome Montepio ainda 
não aparece de uma forma muito visí-
vel. Esperamos, em 2018, evoluir para 
um conceito de marca própria, marca 
Montepio”, garante o administrador 
da Associação Mutualista. O próximo 
ano, continua o responsável, vai ser de 
consolidação do projeto. “A partir de 
2018/2019 entraremos numa velocida-
de de cruzeiro nesta área tão relevante”, 

explica Miguel Teixeira Coelho.
Aos 46 quartos disponíveis na Cal-

çada de Santos juntaram-se, mais re-
centemente, outros 24 na Avenida 
Almirante Reis, também em Lisboa. 
Em setembro, a Associação Mutua-
lista disponibiliza mais 32 quartos 
em Lisboa e, dentro de um ano, mais 
83 em novas residências situadas na 
Praça João do Rio e na Avenida 24 de 
Julho. Mas a capital portuguesa não é 
o único local de investimento em re-
sidências universitárias. Até ao final 
do ano, prevê-se a criação de 29 quar-
tos no Porto e oito em Évora. Em fase 
de estudo estão soluções semelhantes 
para Coimbra e Faro. “É bastante pro-
vável que no ano letivo de 2018/2019 

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS

A SOLUÇÃO LOW COST   
PARA ESTUDAR NAS CIDADES

O INVESTIMENTO EM RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS É A NEXT BIG 
THING EM MATÉRIA DE IMOBILIÁRIO E EDUCAÇÃO, EM PORTUGAL.  
O AUMENTO  DOS PREÇOS DO IMOBILIÁRIO VEIO ACENTUAR A JÁ 
DEFICITÁRIA OFERTA NESTE SETOR E CRIOU UMA NOVA NECESSIDADE 
QUE ESTÁ A SER TRABALHADA PELAS UNIVERSIDADES E POR 
PARCEIROS PRIVADOS, COMO A ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA MONTEPIO

por carla jesus



47

REVISTA MONTEPIO

tenhamos disponíveis mais de 200 
quartos. Neste momento, a oferta não 
é exclusiva para associados do Mon-
tepio, mas obviamente privilegiamos 
associados e também estudantes por-
tugueses. Os associados beneficiam 
de 10% de desconto na mensalidade”, 
diz Miguel Teixeira Coelho. As men-
salidades, que variam em função das 
dimensões dos quartos, vão dos 150 
aos 300 euros mensais e incluem in-
ternet, acesso a cozinha e zona de es-
tar, zona de lavandaria e limpeza nas 
áreas comuns. 

O investimento da Associação Mu-
tualista no projeto das residências uni-
versitárias ronda, neste momento,  
1 milhão de euros. Quando estiver com-

pletamente implementado, o valor total 
atingirá os 2,5 milhões. “A Associação 
Mutualista tem um património imobi-
liário significativo. Alguns imóveis esta-
vam devolutos e foram realizadas obras. 
São agora edifícios totalmente renova-
dos. Alguns dos edifícios são históricos. 
No Porto, trata-se de um edifício emble-
mático da cidade, próximo da Rua Jú-
lio Dinis”, esclarece o administrador da 
Associação Mutualista.  

Porto, a cidade cool
Na última década, a população univer-
sitária continuou a trajetória de cresci-
mento dos anos anteriores. Mas esta 
tendência não foi acompanhada pelas 
infraestruturas de apoio necessárias. 
A maioria das universidades do país 
não tem capacidade para alojar todos 
os alunos que chegam de fora para es-
tudar. Nos últimos anos, por outro la-
do, o preço das habitações no centro 
das cidades tornou-se proibitivo para 
os estudantes, deixando a ação social 
universitária de mãos atadas. 

“Apesar da forte sensibilidade que 
temos para o alojamento de estudantes, 

a resposta direta ainda não é suficiente. 
Uma realidade que resulta de um con-
junto de fatores conhecidos e que de-
correm do crescimento exponencial da 
população universitária registado nas 
últimas décadas”, refere Manuel Bar-
ros, responsável pelo Serviço de Ação 
Social da Universidade do Porto. 

No ano letivo de 2016/2017, cerca de 
17% dos candidatos a alojamento de 1º e 
2º ciclo não obtiveram resposta. A per-
centagem sobe quando falamos em es-
tudantes de 3º ciclo ou investigadores. 
Em 2017, cerca de 65% dos pedidos de 
alojamento não foram atendidos, estan-
do cerca de 122 estudantes e investiga-
dores a aguardar vaga numa das nove 
residências da Universidade do Porto 
espalhadas pelos seus três polos. Esta 
universidade dispõe de 1 190 camas, na 
maioria quartos individuais. No entan-
to, há também quartos duplos e apar-
tamentos. Os preços variam entre os 
73,36 euros para os estudantes bolsei-
ros e os 380 euros para os quartos de 
casal com kitchenette e casa de banho  
privativa, destinados aos estudantes de 
3º ciclo e aos investigadores. 

>  VANTAGEM 
Os associados Montepio 
beneficiam de 10% de 
desconto na mensalidade das 
residências universitárias,  
um valor que varia entre os 
150 e os 300 euros

>  CENTRALIDADE 
As Residências 
Universitárias  
Montepio estão 
situadas em zonas 
nobres das  
cidades, perto  
das universidades  
e da vida de bairro 
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Há cinco anos que Solange Ascen-
são mora na Residência Universitária 
Aníbal Cunha, bem no centro do Por-
to. Quando deixou Castelo Branco pa-
ra cursar criminologia na universida-
de não teve dúvidas que era no Porto 
que queria estudar. A Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto é a 
única entidade pública a disponibili-
zar o curso. Morar numa residência 
também foi a primeira opção. “O ar-
rendamento numa grande cidade co-
mo o Porto é bastante inflacionado e 
a residência universitária sempre se 
mostrou uma opção mais económica. 
Ainda mais para um aluno bolseiro”, 
refere a estudante. 

Desde que se mudou para a residên-
cia, Solange tornou-se amiga das duas 
colegas de quarto. A chave é o respeito. 
“É preciso perceber que aquela pessoa 
tem gostos, ritmos, horários e rotinas 
particulares e que devem ser respeita-
dos e aceites. Isto, claro, desde que não 
nos ofendam, perturbem ou incomo-
dem. Partilhar um quarto e a intimida-
de tem as suas dificuldades e particula-
ridades, mas nada que não se resolva”, 
explica a estudante albicastrense. 

A experiência, relata, é enriquecedo-
ra a todos os níveis. “O que mais gosto é 
do convívio e multiculturalidade. Uma 
residência abarca pessoas muito distin-
tas a todos os níveis e uma das coisas 
mais ricas é aprender a lidar com essa 
diversidade, o que é um desafio”, conta 
a estudante. “As residências universi-
tárias potenciam a descoberta da cida-
de do Porto, uma vez que não temos de 
estar preocupados com os transportes 
e com o seu custo adicional. Sabemos 
que temos a nossa casa pertinho e que 
podemos usufruir do ambiente do cen-
tro do Porto e ainda chegar a tempo de 
fazer outras tarefas”, acrescenta. O Ser-
viço de Ação Social da Universidade do 
Porto garante o fornecimento da roupa 
de cama e banho e assegura a limpeza 

“A cidade precisa de ter pessoas”
A Associação Mutualista 
Montepio tem imóveis 
espalhados pelo país. 
Contrariar o fenómeno 
da cidade como local 
de trabalho e sem 
habitantes tem sido 
um dos objetivos 
da Associação no 
arrendamento de 
imóveis. Em Lisboa, 
mas também noutros 
locais onde os 
associados Montepio 
residem, esta política é 
evidente. “Temos muitos 

imóveis arrendados, 
entre escritórios 
e arrendamento 
habitacional.  
A Associação Mutualista 
não se esquece da 
necessidade de manter 
a cidade a preços 
acessíveis para os 
cidadãos. Não podemos 
transformar a cidade 
num simples alojamento 
local, a cidade precisa de 
ter pessoas. O Montepio 
tem algumas centenas 
de frações arrendadas. 

Quem sabe se não 
será um dos maiores 
senhorios de Lisboa”, 
refere Miguel Teixeira 
Coelho. Na esfera 
da dinamização das 
cidades é largamente 
conhecida a política da 
Associação Mutualista 
de apoio a iniciativas 
inovadoras, com um 
especial destaque para 
a Startup Lisboa, um 
projeto desenvolvido em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa. 

>  PAIXÃO UNIVERSITÁRIA 
Filipa Lopes (em cima) e 
Solange Ascensão (à esquerda) 
apaixonaram-se pelas 
residências para estudantes de 
Coimbra e Porto, respetivamente
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das áreas comuns, sendo também pos-
sível contratar limpeza duas vezes por 
semana mediante o pagamento de uma 
taxa. Há, em todas as residências, lavan-
darias self-service.

“A juventude é sinal de vitalidade so-
cial e de futuro”, salienta Manuel Bar-
ros, que acrescenta que a revitalização 
das cidades é uma preocupação “muito 
grande”. “Estamos a acompanhar as di-
nâmicas políticas como muito cuidado, 
para podermos identificar as oportuni-
dades de responder às necessidades di-
retas e às novas tendências da procura 
de alojamento por parte dos estudan-
tes”, conclui. 

Coimbra, a cidade dos estudantes 
Quando Filipa Lopes veio de Torres 
Novas para Coimbra para estudar, tra-
zia o receio na bagagem. Foi a primei-
ra vez que saiu do ninho. Na memória 
tinha guardado histórias e rumores 
de experiências menos boas em re-
sidências universitárias. Estudante  
bolseira, Filipa não tinha outras al-
ternativas viáveis a nível económico. 

Chegou à cidade há quatro anos para 
tirar o curso de Engenharia Química 
e, desde então, vive na Residência Nº2 
do Polo 2 da Universidade de Coimbra. 
Esta é uma das 14 residências da uni-
versidade, num total de 1 320 camas 
disponibilizadas aos alunos.    

“A residência superou as minhas 
expetativas. Correu tudo muito bem.  
Conhecemos pessoas de todos os tipos e 
de várias nacionalidades e a interação é 
muito maior do que se estivéssemos nu-
ma casa só com três ou quatro pessoas. 
Acabamos por ter muito mais amigos 
e isto é uma mais-valia para quem es-
tá longe da família”, refere a estudante 
de 22 anos. Para Filipa Lopes, a regra de 
ouro de quem partilha um quarto nu-
ma residência universitária é o respeito 
pelo outro e pelo seu espaço. Só assim é 
possível que esta partilha de intimidade 
corra da melhor forma. 

Em Coimbra, a maioria das re-
sidências oferece quartos duplos 
partilhados por dois estudantes.  
Mas há outras opções: apartamentos, 
por exemplo. Regina Dias Bento, res-

ponsável pelo Serviço de Ação Social 
da Universidade de Coimbra, explica 
que os estudantes são alojados nas di-
ferentes residências de acordo com a 
proximidade face às faculdades que 
frequentam. Com preços que variam 
entre os 73,36 euros e os 450 euros por 
mês, esta é a forma mais económica de 
habitar no centro da cidade. 

Ainda assim, as 1 320 camas não 
são suficientes para as necessidades 
dos estudantes. “Temos cada vez mais 
procura de alojamento. É um aloja-
mento mais barato que o do mercado 
imobiliário, além de ter comodidades 
associadas: a gestão de proximidade 
por parte da Ação Social e serviços 
de apoio hoteleiro, como a mudan-
ça de roupa de cama e a inclusão dos 
atoalhados”, revela a responsável.  
Um dos grandes objetivos da univer-
sidade é alargar o número de camas 
disponíveis para os estudantes, escla-
rece Regina Dias Bento. Até porque 
a cidade da região centro, que é a dos 
estudantes, vive ao ritmo dos universi-
tários. “Há uma onda de revitalização 
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dos edifícios antigos de Coimbra, para 
os adaptar a residências universitárias. 
Isto ajuda à revitalização dos centros 
históricos. Acho muito interessante, 
para as cidades, este movimento que as 
universidades têm fomentado”, refere 
a responsável pelo Serviço de Ação So-
cial da Universidade de Coimbra. 

Filipa Lopes agradece. De outra for-
ma, não conseguiria viver tão perto da 
faculdade de engenharia. Essa proxi-
midade é muito relevante, porque per-
mite poupar nos transportes e até na 
alimentação. Mas nem só de questões 
económicas sobrevivem as residências. 
“Vive-se o espírito [académico] de outra 
forma. A cidade é feita pelos estudantes 
e tudo roda em função dos nossos horá-
rios”, conclui a estudante. À medida 
que a cidade acorda da letargia econó-
mica das últimas décadas, os estudan-
tes, que nunca a largaram, irão em bre-
ve ganhar uma nova forma de a viver. 
Mais barata e - sempre - perto de tudo.

Ao entrar na área das residências 
universitárias, a Associação 
Mutualista alcança e garante os 
seus objetivos de proteção social  
e gestão de equipamentos? 
MTC – Nunca damos como 
cumprida a nossa missão e os 
nossos objetivos. Somos muito 
ambiciosos. Disponibilizamos 
soluções de poupança e proteção 
de natureza financeira, mas temos 
outros projetos. No âmbito da saúde, 
por exemplo, e agora neste projeto 
para estudantes. Não vamos esgotar 
a nossa ambição na concretização 
destes projetos.
Que outro tipo de projetos podemos 
ver a curto prazo? 
MTC – Há um caminho muito 
interessante no âmbito da 
educação, a partir das residências 
universitárias. A exemplo da área 
da saúde, onde estamos numa 
fase criativa muito interessante, 
vivemos um momento único 
de mudança. A nossa ambição 
é conseguir responder às 
necessidades dos novos tempos 
e à forma como os associados 
interagem com a Associação 
Mutualista neste novo mundo, 
nomeadamente um mundo em que 
a questão tecnológica passa a ter 
preponderância. Estamos à beira 
de um momento singular, uma 
mudança de paradigma.

O desafo da Associação 
Mutualista é maior agora, para 
a atual administração, do que 
foi para os vossos antecessores, 
uma vez que o mundo hoje em dia 
muda mais rapidamente?
MTC – A Associação Mutualista 
esteve sempre preparada ao 
longo do tempo para responder às 
necessidades de cada momento.  
Há um futuro que está à porta 
e vamos ter de mudar a forma 
como nos relacionamos com os 
associados. O nosso objetivo é 
responder, em cada momento,  
às necessidades dos associados, 
sem perder nunca a referência  
e os valores que nos fizeram nascer. 
Esta ideia de partilha de risco 
é muito importante, sobretudo 
quando a associamos à questão da 
solidariedade entre os associados. 
Estes valores não podem mudar.  
E não mudam porque essa  
é a essência da associação 
mutualista. Senão seríamos outra 
coisa qualquer – e não queremos 
ser outra coisa qualquer. Queremos 
ser uma associação mutualista. 
Estou convencido que o mundo  
vai ter de passar de uma lógica  
de competição pura e dura  
para uma lógica de cooperação. 
Senão, não sobrevivemos  
nem como planeta nem como  
sociedade global.

P&R
Miguel Teixeira Coelho, 
Administrador da Associação Mutualista Montepio

>  REGINA DIAS BENTO 
As residências universitárias têm 
contribuído para a revitalização 
das cidades
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meter disparos de metralhadoras e gritos guerrei-
ros. Construímos Estados laicos onde a liberdade 
de escolha religiosa é um direito. Onde a liberda-
de de pensar é um direito. Onde a liberdade de es-
colher políticas é um direito. Ou seja, construímos 
uma História que tem caminhado para a ideia de 
que só somos verdadeiramente livres quando, um 
dia, pudermos ser todos iguais e, simultaneamen-
te, todos diferentes. Eles acreditam que é pecado. 
Acreditam num Estado religioso, submetido aos 
ditames de um proselitismo de ódio que nem o  
Corão admite. 

Por tudo isto somos todos pecadores, gente ma-
culada, inimigos. Até os muçulmanos que não se-
guem a releitura bárbara do Corão são inimigos. 
Daí as explosões e atentados tão violentos quer no 
Ocidente quer em países islamizados. No fundo, 
são profissionais do ódio que odeiam a construção 
de ambientes de paz. Estão em guerra contra todas 
as cores da Natureza, contra todos os infiéis insub-
missos ao poder das balas e dos punhais. E a prin-
cipal arma que usam é o medo. Procuram assustar 
e humilhar, tornar homens livres em ratos medro-
sos. Daí que a resposta a esta guerra assassina seja 
enfrentar e dominar o medo. Expulsá-lo das nos-
sas vidas. Não permitir que ele invada as nossas 
comunidades. 

Duas semanas depois do fatídico concerto, so-
bre as brasas lançadas por um novo atentado em 
Londres, reuniu-se de novo, em Manchester, uma 
enorme multidão para novo concerto. Dez vezes 
maior do que aquele onde morreu tanta gente.  
Um mar de gente que respondeu ao medo com 
música, sem olhar a credos, sem querer saber das 
escolhas religiosas de cada um, indiferente à cor 
da pele. Uma imensidão de sorrisos, de cânticos e 
cantigas, de alegria e festa, de solidariedade e co-
ragem que secaram as lágrimas de todas as noi-
tes de sofrimento que temos vivido. Foi a resposta  
firme contra o medo. E ali foi vencido ao som de 
bandas e de cantores.

É certo que a repetição de ataques terroristas co-
metidos por aquela organização criminosa tem 
polvilhado vários lugares de muitos países. E a re-
petição leva ao hábito, à indiferença com que se 
olha para estatísticas. Por cada ataque destes jo-
vens tresloucados, seja onde for, sentimos que to-
dos fomos atingidos pela injustiça do crime. Não 
espanta, pois, as mensagens que chegam de toda a 
parte quando acontece uma tragédia assim. Todos 
somos parte ofendida. E porque será assim? Por 
vezes, é tão longe a chacina, são tão distantes os so-
frimentos daqueles que ativamente vivem o desas-
tre que é incontornável a questão: porque nos sen-
timos de luto, como se tivesse acontecido na nossa 
casa, no nosso país?

Serão muitas as razões para explicar esta re-
jeição do horror. No entanto, existem algumas so-
bre as quais vale a pena refletir. Na verdade, estes 
criminosos, aos nossos olhos, matam inocentes.  
Porém, se nos colocarmos no seu ponto de vista, 
todos aqueles que retiraram a vida, ou feriram, 
são culpados, logo, todas as mortes são justas.  
A culpa que nos é imputada é exactamente o opos-
to daquilo que consideramos virtude. Construímos 
sociedades abertas. Que lutam pelos direitos de ci-
dadania iguais para todos. Sejam homens ou mu-
lheres. E estes indivíduos odeiam mulheres que 
assumam e reivindiquem direitos iguais. São me-
ros instrumentos. Amamos a música e as artes. 
Eles odeiam a música e as artes. Gostamos de fes-
tas onde se confraterniza, seja qual for o género ou 
raça, com sorrisos, brindes, celebrando o convívio. 
A festa para estes bandidos tem que forçosamente 

FRANCISCO MOITA FLORES

Manchester

NOTA: O autor continua a escrever segundo  
a chamada norma antiga.

Muitos de nós vamos ter dificuldade em esquecer as 
terríveis imagens captadas no final do concerto onde um 
jovem de 22 anos, em nome do DAESH, se fez explodir, 

matando e ferindo dezenas de jovens e crianças.  
Pelo Mundo, nos rostos de muita gente escorreram 

lágrimas de emoção, espanto e medo. 
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PENICHE

UMA PENÍNSULA ENTRE  

Um facto da História de Portugal atribui à expressão “amigos de Peniche” 
um sentido pejorativo. Um “amigo de Peniche” é alguém desleal, que não 
merece confiança, mas esta foi apenas uma partida pregada pela nossa 
História: em 1589, 6 500 soldados ingleses desembarcaram na Consolação, 
praia em redor de Peniche, com o intuito de ajudar D. António, Prior do 
Crato, a subir ao trono, então ocupado por Filipe de Espanha. A chegada 
destes soldados trouxe esperanças infundadas aos portugueses. Afugentados 
pelos canhões do Castelo de S. Jorge, em Lisboa, estes “amigos de Peniche” 
deixaram o país sem combater. Já nessa altura, porém, a Fortaleza de 
Peniche teve um papel de relevo, caindo rapidamente na mão dos aliados 
recém-chegados e permitindo que os soldados avançassem até Lisboa  
sem sobressaltos. 

Quase 450 anos depois, o mesmo For-
te prepara-se para albergar o 15º mu-
seu nacional, dedicado à Resistência 
Contra a Ditadura – uma homena-
gem aos homens e mulheres que, du-
rante o Estado Novo, aqui foram pre-
sos devido às suas opções políticas. 
Para a recuperação deste património, 
a Direção-Geral do Património Cul-
tural (DGPC) vai canalizar cerca de 
3,1 milhões de euros de compartici-
pação financeira, dos cerca de 3,5 mi-

O PASSADO E O FUTURO  
SITUADA A 80 QUILÓMETROS DE LISBOA, A CIDADE MAIS OCIDENTAL DA 
EUROPA CONTINENTAL VIVE ENTRE O PASSADO HISTÓRICO E A MODERNIDADE. 
A AUTOPROCLAMADA “CAPITAL DA ONDA” INVESTE CADA VEZ MAIS NA 
ATRAÇÃO TURÍSTICA, NO SURF E EM PROJETOS DIFERENCIADORES, COMO É O 
CASO DA ENERGIA DAS ONDAS. A LIGAÇÃO ENTRE EMPRESAS E INVESTIGAÇÃO, 
POTENCIADA PELA ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E TECNOLOGIA DO MAR 
(ISTM), TEM SIDO FUNDAMENTAL PARA INOVAR NO CLUSTER DO MAR

por helena c. peralta 
fotografia artur 
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Um dos cartões-de-visita são as latas 
de conserva de cavala e sardinha em 
azeite, dois peixes típicos da cidade.  
“Levo-as para todo o lado, para pro-
mover o nosso produto: a cavala e as 
ondas. Além disso, também se divul-
ga a História, pois na parte inferior 
da lata está o desenho das antigas ân-
foras romanas que, no tempo do im-
perador Augusto, eram usadas para 
transportar o garum, pasta de peixe 
feita de cavala produzida na região 
e que foi comercializada em todo o 
Império Romano”, explica António  
José Correia. 

Estas latas foram desenvolvidas 
pela autarquia em parceria com o 
Thai Union, o maior grupo conser-
veiro do mundo, de origem tailande-
sa, e que é atualmente o maior em-
pregador de Peniche, com cerca de  
1 000 postos de trabalho criados. Es-
te grupo adquiriu uma antiga fábrica 
em dificuldades que está, agora, em 
grande crescimento. Ao adquirir um 
entreposto comercial da Docapesca a 
empresa aumentou a sua capacidade 
produtiva, dando resposta ao aumen-
to das encomendas. 

Outra indústria conserveira a dar a  
volta por cima é a South Atlantic que 
pertence ao grupo nacional Cofaco, 
oriundo de Vila Real de Santo Antó-
nio e dono da marca Bom Pestisco. 
Apesar de representar um investi-
mento mais pequeno – 12 milhões de 
euros – a iniciativa levou à refundação 
completa de uma antiga fábrica que, 
neste momento, já conta com cerca 
de 60 postos de trabalho. Até ao final 
do ano este número poderá duplicar.  
Outros investimentos, de menor di-
mensão, têm sido feitos na cidade. 
Um deles, desenvolvido pela Recei-
tuarium, produz um artigo inovador 
ligado à indústria do mar: almônde-
gas e hambúrgueres de cavala. 

A bacia portuária, em tempos ape-
nas com a função de dar apoio à pes-
ca, está a evoluir para outras ativida-
des, nomeadamente para a náutica 
de recreio. Foram realizadas obras de 
reordenamento para ampliar a parte 
de estacionamento das embarcações 
de recreio, reduzindo-se o espaço pa-
ra as pequenas embarcações de pesca.  
É aqui também que se situa o edifí-
cio da Cetemares, entidade que faz a 

lhões de euros necessários para a re-
cuperação da Fortaleza e instalação do 
museu. “Estamos a trabalhar em duas 
frentes: nos conteúdos e na estrutura.  
Na parte do conteúdo, já temos a equipa 
da DGPC que vai pegar nessa compo-
nente museológica. Na parte das edifi-
cações, já tivemos contactos para se de-
finirem os cadernos de encargos, para 
o lançamento do concurso público”, ex-
plica o presidente da Câmara Munici-
pal de Peniche, António José Correia. 

Esta é apenas a ponta do icebergue 
da preservação do passado penichense. 
Instalado também numa ala da Forta-
leza, o Museu Municipal de Peniche 
tem atualmente três exposições aber-
tas ao público. O Museu da Renda de 
Bilros, o Centro Interpretativo da Atou-
guia da Baleia e o Centro Interpretati-
vo da Serra D’el Rei (ainda em constru-
ção) completam a rede museológica do 
município e preservam o património 
regional: a renda de bilros típica da re-
gião, os pontos de águas, os modos de 
pesca e agrícolas. A autarquia prepara 
ainda um investimento na reabilitação 
do Forte de Nossa Senhora da Conso-
lação, que se tornará um importante 
centro cultural de interpretação geo-
lógica. “A Ponta do Trovão é um local 
de interesse geológico mundial. Vem 
do tempo do jurássico e tem um irre-
futável valor científico”, refere António 
José Correia. É também na zona nor-
te da península que se encontram os 
famosos campos de lapiaz, formações 
implantadas em rochas calcárias, uma 
paisagem cársica invulgar que apresen-
ta relevos como os algares, as galerias, 
as grutas e os pináculos. 

Inovar no cluster do mar  
e da pesca 
Ajudada pela localização privilegiada, 
Peniche enfrenta hoje um dos mais 
entusiasmantes desafios da sua histó-
ria: modernizar a sua economia sem 
perder a tradição e mística das suas 
gentes. Algumas indústrias ligadas ao 
mar, como as conserveiras, já estão a fa-
zer este caminho, revitalizando-se e in-
vestindo em produtos diferenciadores. 

>  SURF E CONSERVAS,  
são dois produtos de Peniche 
que o presidente da Câmara, 
António José Correia, não se 

cansa de divulgar
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ligação com a Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar (ESTM), do 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL), e 
que está a puxar pela economia local. 
“Uma das coisas que mais impacto te-
rá no futuro de Peniche é a ESTM que 
está muito orientada para três áreas es-
tratégicas: turismo, mar e agroalimen-
tar. Através do centro de investigação 
estão a surgir projetos muito interes-
santes de ligação às empresas, de que 
é exemplo o pão de algas, o gin com al-
gas ou a produção de espécies decorati-
vas para aquários, como as anémonas”,  
revela o autarca. É a pensar na inova-
ção que a autarquia está também a de-
senvolver um Parque de Ciência e Tec-
nologia, chamado de Smart Ocean, 
ainda em fase de estudo, e um Cen-
tro do Conhecimento do Mar, o Ma-
rear, que terá ligação à rede de Centros 
de Ciência Viva. O Parque de Ciência  
e Tecnologia terá como parceiros a 
Câmara Municipal de Peniche, a Do-
capesca, o IPL e o Biocant, parque de 
Cantanhede. 

A importância de fazer a ligação 
entre a universidade e as empresas é 
realçada por Henrique Vasconcelos, 
responsável pela Associação dos Jo-
vens Empresários e Empreendedores 
da Região de Peniche. A associação 
funciona nas instalações do IPL e de-
senvolve regularmente parcerias que 
dinamizam ações que promovem o 
empreendedorismo junto dos alunos. 
Desta parceria já surgiram projetos 
interessantes, como uma start up que 
faz prensagem em t-shirts para marcas 
de surf ou o lançamento da I&D Food, 

>  INVESTIMENTO ESTRANGEIRO  
tem chegado à cidade. O Surfers 

Lodge (em cima) é um  
projeto sueco que oferece várias 

valências turísticas

marca que desenvolve produtos inova-
dores na área agroalimentar. 

Ondas: a ponte para o futuro 
Presa entre o passado e o futuro, Peni-
che não deixou de abrir caminho à mo-
dernidade. Se é certo que o mar sempre 
foi o principal modo de vida desta loca-
lidade, surgem agora outras atividades 
económicas ligadas a este recurso in-
findável. “O mar sempre foi central na 
vida da nossa população. Mas a ativida-
de piscatória, outrora uma monofileira, 
dá agora lugar a outras igualmente im-
portantes na economia local”, explica 
António José Correia. 

A autarquia está envolvida no pro-
jeto Wave Roller, uma tecnologia fin-
landesa que está a ser desenvolvida em 
Peniche por vários parceiros nacionais.  
O projeto prevê a instalação de 16 es-
truturas de aproveitamento de energia 
das ondas na costa de Peniche. “Já tive-
mos um piloto, depois entrámos numa 
fase pré-comercial e agora estamos na 
fase do investimento nestas estruturas,  
o que representa um total de 25 milhões 
de euros”, avança o autarca. Uma vez no 
fundo do mar, as estruturas, ainda em 
terra, não terão qualquer impacto vi-
sual. A tecnologia de ponta colocará o 
município na vanguarda da inovação 
– aproveitar a força das ondas para a 
energia e para o desporto é prioritário. 

É através do desporto, aliás, que  
Peniche tem ganho visibilidade 
aquém e além-fronteiras. Com o slogan 
“Capital da Onda”, Peniche tem recebi-
do algumas das mais importantes pro-
vas internacionais de surf. Desde 2009 
que o município acolhe uma etapa do 

Campeonato Mundial de Surf da WSL 
(World Surf League), o que colocou a ci-
dade no mapa das provas internacio-
nais. Em outubro deste ano, pela nona 
vez consecutiva, a praia de Supertubos 
receberá mais uma etapa do circuito 
mundial de surf, a Moche Rip Curl Pro 
Portugal, relegando a praia de Carca-
velos, em Cascais, para segundo plano. 



1Houve um grande 
boom turístico em Peni-
che, o que foi bom para 
a economia. Por um la-
do há mais movimento, 
mas por outro também 
há mais concorrência. 
O pior é que há muito 
mercado paralelo, quer 
ao nível das aulas quer 
do alojamento.  

2Na minha opinião de-
via haver mais limpe-
za, quer na praia quer 
no mar. Há muito lixo 
nas ondas, há zonas 
onde as caravanas dei-
xam muito lixo. Devia 
haver uma regulamen-
tação mais apertada 
nesse sentido. Também 
acho que poderia haver 
mais policiamento  
junto aos bares. 

1Penso que este 
desenvolvimento 
foi muito positivo e 
trouxe mais movi-
mento à cidade.  
Aqui em Peniche há 
bastante animação 
no verão, mas no in-
verno há pouca gen-
te na rua.  

2Há que melhorar 
os acessos, o trânsi-
to e a oferta de esta-
cionamento. 

1Entendo que a au-
tarquia tem feito um 
bom trabalho na re-
gião. O problema é 
ter surgido muita 
concorrência, e por 
isso o negócio po-
deria estar a correr 
melhor. Alguma des-
sa concorrência não 
está em pé de igual-
dade pois há menor 
exigência. 

2Penso que falta 
alguma animação 
noturna, que podia 
haver mais ativida-
des. Há uma feira de 
artesanato e mais 
umas coisas, mas 
não chega. 

Instrutor de surf 
na 3House Surf 
Portugal (Baleal)

Funcionário do 
restaurante Nau 
dos Corvos (Cabo 
Carvoeiro)

Proprietário da 
Casa das Marés 1 
(Ilha do Baleal) 

Mário Matos Edmundo 
Santos 

Humberto Lopes 

Questões

vox pop

1ffffO que pensa do desenvolvimento de Peniche nos 
últimos anos? 

2ffNa sua opinião, o que poderia melhorar?

Em 2015 o impacto económico des-
ta competição cifrou-se em 10,6 milhões 
de euros. São números impressionantes 
para um município de 27 000 habitan-
tes e que mexem diretamente com a 
economia local, seja em despesas efe-
tuadas em transportes, alojamento, res-
tauração e até impostos cobrados. 

Nesse ano, e durante os 10 dias de 
campeonato, mais de 100 mil pessoas 
visitaram a região. Destas, 64% eram 
portuguesas, com uma despesa média 

de 38 euros. Os estrangeiros, ainda que 
em menor número, desembolsaram 
quase quatro vezes mais: 148 euros. 

À boleia do surf, a pacata cidade 
colocou-se na crista da onda e as es-
colas de surf, hostels e surf camps mul-
tiplicaram-se por toda a região. O Ba-
leal e Ferrel são duas das localidades 
próximas da praia onde mais cresceu 
este tipo de turismo. Mesmo à entra-
da da praia do Baleal, na pequena pas-
sagem que atravessa o areal até à ilha,  

PUB
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Berlengas, bioesfera protegida pela UNESCO

O Arquipélago 
das Berlengas 
é uma das 

maiores atrações 
turísticas de Peniche. 
Reserva da Biosfera 
da UNESCO desde 
2011, este foi um justo 
reconhecimento do 
enorme potencial e valor 
do património natural do 
arquipélago. 
Situado na plataforma 
continental portuguesa, 

o arquipélago fica a 
nove quilómetros do 
Cabo Carvoeiro e a 
cerca de 11 quilómetros 
do porto de Peniche. 
É formado por um 
conjunto de pequenas 
ilhas e recifes costeiros: 
a ilha da Berlenga, as 
Estelas e os Farilhões 
Forcados. A ilha da 
Berlenga é a maior, 
com um perímetro de 
cerca de 4 000 metros 

e uma altitude máxima 
de 88 metros. A sua 
importância deve-se 
a todo o ecossistema 
que a envolve: o seu 
interesse botânico, o 
seu papel enquanto 
habitat de inúmeras 
aves marinhas e até 
a presença do seu 
património arqueológico 
e natural subaquático. 
Em 1981 tornou-se 
Reserva Natural. 

está instalada a 3House Surf Portugal. 
Além de escola de surf, o espaço tem 
uma loja de material de desporto, 
pranchas e ainda um local de refei-
ções. Mário Matos, instrutor de surf, 
revela que houve um grande boom 
turístico e, de seguida, uma explo-
são de novos negócios (ver vox pop).  
A poucos metros da praia, já na loca-
lidade de Ferrel, surgiu recentemen-
te um espaço moderno: o Surfers 
Lodge, resultado de um investimen-
to sueco. Dispõe de alojamento, bar e 
restaurante e dedica-se a todo o tipo 
de atividades lúdicas com ligação à 
natureza: surf, stand up paddle, ciclis-
mo, skateboard, golfe, visitas às Ber-
lengas e a quintas vinícolas. 

Nesta zona foi inaugurado re-
centemente outro projeto inovador, 
igualmente resultante de investi-
mento estrangeiro: o Bukubaki Eco 
Surf Resort. Instalado numa zona de 
pinhal, prima pela sustentabilidade 
ambiental e pretende reduzir a pega-
da digital com recurso a materiais e 
fontes de energia renováveis e autos-
sustentáveis. “Procurámos um sítio 
com boas ondas para instalar o pro-
jeto. Descobrimos esta maravilhosa 
costa portuguesa, com natureza ain-
da muito selvagem, e que até há pou-
cos anos era praticamente desconhe-
cida”, refere Eva Gramola, uma das 
duas sócias italianas que foram atraí-
das pelas delícias da natureza portu-
guesa.

O resort diferencia-se pela exis-
tência de sete casas nas árvores, per-
feitamente integradas na paisagem 
e sem prejudicar a natureza. Exis-
tem ainda 19 tendas canadianas para 
quem aprecia a vida ao ar livre, um 
skatepark e um restaurante italiano 
aberto ao público. 

A hotelaria tradicional também 
está em força no município. Só o gru-
po MH já tem três unidades hotelei-

ras na região: o MH Peniche, o MH 
Atlantic Golf e o MH Dona Rita. Este 
grupo tem um investimento previs-
to de 18 milhões de euros entre 2015 
e 2018, em obras de recuperação do 
Atlantic Golf e na reestruturação do 
MH Peniche. Também o Grupo Hoti 
Hotéis, dono do Soleil Peniche, par-
ceiro da Associação Mutualista Mon-

tepio, está a fazer um grande investi-
mento na remodelação do seu hotel. 

Inovação nas indústria do mar, re-
nováveis, surf e turismo. São estes os 
eixos que fazem de Peniche um cen-
tro de atração de investimento do oes-
te português. Numa altura em que a 
autarquia se prepara para investir na 
reabilitação do centro da cidade, de-
gradado há décadas, é inevitável que 
a palavra “modernização” seja co-
mum às conversas dos habitantes da 
cidade (ver vox pop).  Um desafio tão 
entusiasmante quanto impensável há 
apenas uma década.  

>  3 HOUSE SURF PORTUGAL  
A escola de surf dinamiza  
a economia local de Peniche 
com a venda de material de 
desporto. E até serve refeições
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BEM-ESTAR
Estar em forma requer muita 
força de vontade e horas 
de exercício. Fazê-lo de 
forma low cost obriga a uma 
ginástica mental e disciplina 
diária. Saiba como fazê-lo
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O regresso às aulas é um 
desafio para o orçamento 
das famílias. Estas 11 dicas 
vão ajudá-lo a gerir melhor a 
rentreé, garantindo desafogo 
financeiro nesta altura do ano
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DESCODIFICADOR
O conceito de socorro  
mútuo sobreviveu 4 500 
anos de civilização. Hoje,  
o mutualismo garante milhões 
de empregos e benefícios 
financeiros em todo o mundo
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Contas comuns, separadas 
ou mistas. Como gerem os 
portugueses o seu dinheiro?  
E quais as vantagens e 
desafios de cada estratégia?
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SUGESTÕES E 
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ORÇAMENTO FAMILIAR

A CONTA CERTA PARA  
SER FELIZ PARA SEMPRE
COMO GEREM OS CASAIS AS SUAS  
FINANÇAS PESSOAIS? FOMOS  
À PROCURA DE RESPOSTAS  
E ENCONTRÁMOS TRÊS VISÕES  
COMPLETAMENTE DIFERENTES.  
HISTÓRIAS QUE REVELAM  
ESTRATÉGIAS PARA QUE  
O DINHEIRO NÃO ATRAPALHE  
O "FORAM FELIZES PARA SEMPRE"

por mariana adam
fotografia artur

Para a maioria das pessoas é mais  
fácil falar sobre sexo do que sobre 
dinheiro, asseguram vários estudos 
na área da psicologia. É por causa do 
desgaste provocado pelas discussões 
em torno do dinheiro que muitos ca-
samentos terminam. Em Portugal, 
esta é, aliás, a segunda razão invo-
cada no momento de assinar os pa-
péis do divórcio. Mas é possível viver  
“feliz para sempre” cumprindo al-
gumas regras básicas da gestão do  
dinheiro comum. 
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do ambos trabalham), e outras duas 
contas individuais separadas”, refere 
a especialista. “Este tema já foi alvo de 
muitos estudos e reflexões e esta é a so-
lução mais eficaz. Mas se o casal fun-
ciona com qualquer outro modelo, óti-
mo”, explica. Não basta, porém, adotar 
uma regra. O mais importante é o diá-
logo, falar sobre o assunto: pelo menos 
meia hora, uma vez por mês. 

O jovem casal Rodrigo e Maria con-
versa sobre tudo o que sai fora dos gas-
tos fixos e previsíveis. Os dois garan-
tem que nunca tiveram uma discus-
são sobre dinheiro. Nem nos anos em 
que namoraram, nem agora, casados.  
Os almoços com os colegas são sinto-
máticos desse diálogo, mas o consul-
tor de comunicação dá outro exemplo: 
“Neste momento tenho que mudar de 
lentes e apetece-me mudar de arma-
ções também. Obviamente que não de-
cidi sozinho fazê-lo. Já falámos sobre o 
assunto e vou, efetivamente, fazê-lo.” 

Maria e Rodrigo acreditam que 
o facto de serem católicos e levarem 
“muito a sério” a religiosidade está 

to de pagar de forma alternada. Uma 
vez paga um, outra vez paga o outro”,  
explica, bem-disposta, Teresa, enquan-
to Hélder,  técnico de fisioterapia, es-
boça um sorriso. Ele é o membro do  
casal que mais vezes diz: “É preciso  
fazer contas!” 

Cada casamento, cada sentença
Em casa de Ana Magueijo, assisten-
te social de 48 anos, e Mário Santos, 
professor recentemente reformado, 
com 65 anos, existe ainda outra ma-
neira de gerir as finanças pessoais.  
O casal, que vive no Cadaval, tem 
uma conta comum, para as despesas 
da família, e duas independentes. Pa-
ra a conta comum é transferida parte 
dos vencimentos, em valor igual pa-
ra ambas as partes. Esse montante 
serve para gerir os pagamentos das 
despesas comuns. A restante par-
te dos vencimentos é transferida pa-
ra as contas pessoais de cada um.  
“Foi uma decisão de comum acordo, 
desde que iniciámos a vida como ca-
sal, e tem funcionado lindamente”,  
salienta Ana. 

Os académicos dizem que esta é 
mesmo a fórmula mágica (ver entre-
vista). Susana Albuquerque, a primei-
ra autora portuguesa na área da ges-
tão financeira pessoal, diz que o ideal 
é ter três contas. “Uma para despesas 
comuns, alimentada pelos dois (quan-

Rodrigo e Maria. Hélder e Teresa. 
Ana e Mário. Estes três casais têm vi-
sões diferentes sobre qual é a melhor 
maneira de gerir as finanças pessoais. 

Rodrigo e  Maria são o casal mais 
novo dos três, ambos com 26 anos e 
casados de fresco: “Foi há pouco mais 
de um ano”, dizem com ar enamorado 
e já com Domingos, de três meses, en-
tre os dois. No que diz respeito à gestão 
do dinheiro, cada um tem uma conta 
própria e há uma terceira para as pou-
panças. Mas não são, “de todo”, contas 
independentes. 

O casal, que vive em Paço de Ar-
cos, já está a comparar as condi-
ções dos bancos para ter apenas 
uma conta à ordem, com dois car-
tões, e uma de poupança (onde ten-
cionam depositar o que recebem 
anualmente de IRS e os presentes 
de aniversário ou de Natal que eles 
ou Domingos recebem). Este casal  
sabe que tem uma relação com o di-
nheiro diferente da maioria dos seus 
amigos. “Se estou no escritório e os 
meus colegas me desafiam para almo-
çar, escrevo uma mensagem à Maria. 
Não estou propriamente a pedir per-
missão, mas o dinheiro é dos dois”,  
explica Rodrigo, com orgulho.  

Para Teresa Martins e Hélder  
Paris, juntos há sete anos, a gestão das 
finanças pessoais é completamente di-
ferente: “Cá em casa somos quatro e 
temos quatro contas”, explicam. An-
tes de casarem, cada um tinha a sua 
conta – e assim continuou. “Depois ti-
vemos filhos e decidimos abrir contas 
para eles. É para lá que vão os abonos e 
os presentes dos padrinhos e dos avós.” 
Mercedes, de cinco anos, e Caetano, de 
três anos e meio, obrigaram a estabe-
lecer algumas regras no que diz res-
peito ao dinheiro, mas a assessora de 
Comunicação e Imagem admite: “So-
mos um pouco, para não dizer muito, 
indisciplinados. Os débitos fixos estão 
focados numa das nossas contas, sim, 
mas depois fazemos a gestão das des-
pesas de uma forma muito descontraí-
da. Se vamos ao cinema, às compras, 
jantar fora, acabamos por ter o instin-

Ana e Mário
A palavra-chave  

é organização
Este casal divide as despesas 

mas conserva duas contas 
independentes



Rodrigo e Maria
Diálogo na gestão do orçamento
Para este casal, ambos com 26 anos, o modo como o orçamento  
é gerido passa por decisões tomadas em conjunto
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na base desta abertura. “Em 2013 
o Papa Francisco defendeu que é ne-
cessário caminharmos unidos para 
o futuro. Enquanto se caminha, con-
versamos, conhecemo-nos e cresce-
mos em família”, salientam. Estas 
palavras guiam o dia a dia da Maria 
e Rodrigo. “Se não for assim, um dia 
podemos ter uma enorme discussão 
sobre um alfinete que um guardou 
no sítio errado. Isto acontece com tu-
do e também com o dinheiro se não 
houver diálogo”, defende Rodrigo.

 
As contas de merceeiro  
e uma lição de vida 
Mário e Ana, que há duas décadas 
fazem contas juntos, admitem que 
já discutiram por causa de dinheiro. 
Mas é uma discussão como tantas 
outras. “Gostávamos que o dinhei-
ro esticasse ou tivéssemos menos 
despesas”. O casal fala várias vezes 
sobre o assunto e o nível de organi-
zação das duas finanças pessoais  
é enorme. O que, naturalmente,  
evita muita tensão. Quando não há 
saldo suficiente na conta da família, 
cada um suporta 50% do valor do 
que precisam ou querem comprar,  
seja as férias ou o inesperado arran-
jo de um carro. Quanto à poupança, 
cada um responsabiliza-se pelo que 
quer poupar.  

A rir, o casal conta que não são 
raras as vezes que faz “contas à mo-
da dos merceeiros”. “Quando asse-
guramos, através da conta pessoal, 
o pagamento de algo cuja utilidade  
é comum, assentamos essas despe-
sas num papelinho e dividimos ao 
meio. O que pagou vai receber meta-
de desse valor”, conta Ana, que assu-
me o papel de “ministra das Finan-
ças” lá de casa. 

Em casa do casal Teresa e Hél-
der, o dinheiro é efetivamente gera-
dor de tensão. “Até se respira melhor 
sem problemas financeiros”, avança  
Teresa. “Acabar com as discussões 
e esse stress é impossível, mas numa 
fase mais complicada que atravessá-
mos uma querida amiga partilhou 

Hélder e Teresa
Quatro contas, uma para cada elemento da família
Para esta família as contas mantêm-se separadas,  
tal como acontecia antes do casamento



61

REVISTA MONTEPIO

Susana Albuquerque  
Gestora da ASFAC (Associação de Instituições de Crédito Especializado)  
e a primeira autora portuguesa na área da gestão financeira pessoal 

P&R

Há uma estratégia ou modelo 
ideal para a gestão das fnanças 
pessoais entre o casal?
Sim, o ideal é ter três contas. Uma 
para despesas comuns, alimentada 
pelos dois (quando ambos 
trabalham), e outras duas contas 
individuais separadas. Este é, sem 
dúvida, o modelo ideal. Já foi alvo de 
muitos estudos e reflexões e é o mais 
eficaz. Mas se o casal funciona com 
qualquer outro modelo, ótimo.
Existe algum modelo a evitar que 
seja gerador de mais conflitos?
O modelo de uma conta única, para  
o casal, é o que tem mais riscos.  
Em casais que se separaram há casos 
em que um dos cônjuges barrou 
totalmente o acesso à conta ao outro 
membro do casal. Infelizmente, isto  
é muito mais comum do que se prevê.
O dinheiro é, de facto, uma das 
principais causas para o divórcio, 
não é?
Sim. É a segunda causa declarada 
para os divórcios em Portugal. E está 
a caminho de ser a primeira.
Porquê? Tem a ver com sermos  
um país onde o rendimento médio  
é baixo? A crise?
Muitas das discussões não são só 
por causa do dinheiro. Se o marido 
ou a mulher fazem um comentário, 
muitas vezes com tom crítico – “por 
que é que gastaste tanto dinheiro 
neste almoço?” ou “esta peça de 
roupa foi tão cara” –, normalmente 
esse comentário não é apenas sobre 

o dinheiro em causa. O que está na 
génese da discussão é o facto de 
perceber que o outro não escutou uma 
determinada necessidade emocional, 
não respeitou uma preocupação que 
se reflete no dinheiro. É, normalmente, 
muito mais do que só dinheiro.
Que conselho dá aos casais  
para que o dinheiro deixe de ser 
uma causa de tanto desgaste  
e problemas no seio familiar?
Uma dica que funciona é tirar tempo 
para só falar de dinheiro. Vamos fazer 
contas, definir objetivos.  
(E resistir a misturar sentimentos 
com contas.) Um mês depois, 
voltamos a falar uma hora sobre o 
assunto. Esse diálogo tira muita carga 
negativa ao assunto “dinheiro”, uma 
vez que o torna mais objetivo. Temos 
de verbalizar, tomar consciência.  
Até porque tratar das finanças é 
proteger as nossas necessidades 
pessoais. É preciso tirar um momento 
em casal só para falar de dinheiro.
Porque existe tanto pudor em 
falar abertamente de dinheiro? Os 
psicólogos dizem que as pessoas 
normalmente falam mais aberta 
e sinceramente de sexo do que de 
dinheiro. Porquê?
Dinheiro representa poder e 
controlo emocional. Existe pudor 
em falar sobre dinheiro porque 
ainda associamos o que valemos ao 
que ganhamos e onde gastamos o 
dinheiro. Confundimos o que temos 
com o que somos.

Num casamento, o ideal é ter três contas

comigo a sua experiência e disse algo 
que nos guia hoje em dia: ‘Recuso-me 
a divorciar enquanto tivermos proble-
mas financeiros’. E assim temos con-
seguido. Não sabemos o dia de ama-
nhã, ninguém sabe, mas por dinheiro 
ou falta deste, recuso-me a terminar 
uma história de amor”, garante. 

Com mais ou menos discussão,  
esta é uma casa cheia de gargalhadas 
e boa disposição. Teresa ilustra a rela-
ção de ambos com o dinheiro: “Abrir 
o Instagram, ver o novo restaurante 
que abriu na Avenida da Liberdade, 
ligar ao Hélder e dizer que podíamos 
ir lá no fim de semana e ele deixar-
-me a pensar se devemos ir... Eu cos-
tumo ganhar! Ele é muito fácil de con-
vencer. Na verdade, pouco ligamos ao 
dinheiro. Gostamos muito de viver. 
Com filhos tudo muda e já temos ou-
tra visão, na verdade. Temos um nú-
mero estipulado e que não podemos 
baixar.” Simples. 

Casados há pouco mais de um ano, 
Rodrigo e Maria não sentiram os efei-
tos da crise na vida a dois. Mas os ou-
tros dois casais sim. Os funcionários 
públicos foram, além dos que ficaram 
sem emprego, dos mais sacrificados 
aquando dos cortes salariais. E Ana 
e Mário sentiram-no no ordenado de 
ambos: ela trabalha para a Câmara do 
Cadaval e ele era professor de Educa-
ção Visual e Tecnológica (EVT) na es-
cola preparatória daquela vila. “Sim, 
foi difícil”, lembra Ana. “Foi complica-
do aprender a gerir o orçamento fami-
liar com a realidade existente.”

Para Teresa e Hélder, a crise foi 
uma lição de vida. “Eu, felizmen-
te ou infelizmente, tenho um histo-
rial em que o dinheiro nunca foi uma 
preocupação. Queria, pagava e tinha. 
Com a crise que se instalou, enfren-
tei uma nova realidade que coinci-
diu com a chegada dos meus filhos.  
Ordenados a diminuir, desemprego, 
fraldas para comprar, responsabili-
dades financeiras a aumentar... Mas, 
agora, o bem que sabe olhar para trás 
e ver que demos a volta.”, conclui Te-
resa com o peito cheio. 
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11 LIÇÕES PARA POUPAR 
NO REGRESSO ÀS AULAS
O INÍCIO DAS AULAS PODE SER UMA VERDADEIRA DOR DE 
CABEÇA PARA OS PAIS. ENTRE MOCHILAS, LIVROS, CANETAS 
E OUTROS ACESSÓRIOS, A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 
OBRIGA A DESEMBOLSAR VÁRIAS CENTENAS DE EUROS. MAS 
HÁ FORMAS  DE TORNAR ESTA FATURA MENOS “PESADA”. 
ENCOMENDAR OS MANUAIS ESCOLARES ONLINE, APROVEITAR 
PROMOÇÕES OU RECICLAR MATERIAL DO ANO ANTERIOR  SÃO 
ALGUMAS DAS DICAS QUE O PODEM AJUDAR A MINIMIZAR  
O ROMBO  NO ORÇAMENTO FAMILIAR 

por maria pereira
ilustração vera mota
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Depois de três longos meses de férias, setembro 
é o mês do regresso às aulas. Com o início de um 
novo ano letivo chegam também as exigências 
habituais desta altura do ano. Comprar livros, 
material escolar, renovar a roupa de ginástica e 
escolher uma mochila nova fazem parte de um  
ritual que pode sair muito dispendioso aos pais. 
Estas onze dicas intemporais vão ajudá-lo a pou-
par no regresso às aulas.

1. Faça uma lista com o que precisa
Antes de começar a comprar o material escolar, 
informe-se junto da escola de tudo o que o seu filho 
vai precisar. Depois, sente-se com ele para perceber 
os seus anseios e faça uma lista com o que realmente 
vai ter que adquirir. Nesta lista devem constar os 
livros escolares, o material essencial para o dia a 
dia – cadernos, marcadores ou canetas – os objetos 
necessários para atividades extracurriculares em 
que a criança participa e a roupa de desporto. Pode 
ainda querer incluir, nesta lista, roupa mais prática 
para usar durante o período de aulas.

2. Resista às marcas
Uma mochila da Frozen, um estojo da Patrulha 
Pata ou um caderno da Luna. Pedir é muito fácil, 
sobretudo para os mais jovens, que não têm noção 
de quanto custam as coisas. Mas comprar material 
com as conhecidas marcas ou dos personagens que 
os mais novos admiram pode sair bem mais caro do 
que escolher outros produtos. E se os outros produtos 
forem de marca branca, mais económicos tendem a 
ser. É uma questão de negociação. Pode tentar chegar 
a acordo com o seu filho e dizer-lhe, por exemplo, que 
pode comprar a mochila com o tema que ele escolher, 
desde que o resto dos produtos sejam mais baratos. 
Envolver a criança e deixá-la escolher o seu produto 
preferido pode ajudar a que saiam ambos a ganhar: 
pais e filhos.

3. Aproveite as campanhas dos supermercados
Ano após ano, a rotina repete-se. Nas semanas 
anteriores ao início das aulas, as grandes superfícies 
comerciais promovem campanhas dedicadas ao 
regresso à escola. Além de poder usufruir de um 
grande leque de oferta ao nível dos produtos, pode 
ainda comprar material com preços mais atrativos 
e promoções. Na maior parte das vezes, os períodos 
promocionais entre as várias superfícies coincidem, 
mas poderá haver reduções de preços em produtos 
diferentes. Assim, é fundamental estar atento e 
comparar as campanhas a decorrer, de forma a 
conseguir os produtos que deseja aos preços mais 
vantajosos para a sua carteira.
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4. Faça um orçamento e cumpra-o
O regresso às aulas pode implicar um verdadeiro rombo 
no orçamento familiar. Mas, para quem tem filhos, 
preparar o mês de setembro é já um ritual. Por isso, as 
várias centenas de euros que terá que gastar durante 
os meses de verão, até ao arranque do ano letivo, não 
são propriamente uma surpresa. Para quem já tem 
filhos no ensino escolar é mais fácil calcular o valor que 
necessita para fazer face a esta despesa, mas mesmo os 
“estreantes” podem fazer uma estimativa de quanto terão 
que despender para preparar o início das aulas. Some os 
valores que terá de pagar pelos livros e o outro material 
escolar. Calculado o montante necessário para investir em 
material escolar, siga o seu orçamento e evite desvios ao 
que está programado. Pode deixar de lado parte  
do subsídio de férias para pagar estas despesas.

5. Não deixe tudo para o fim
Como se trata de um investimento significativo, uma das 
formas de “minimizar” o impacto na carteira dos pais é 
fasear as compras. Os três meses de férias de verão são mais  
que suficientes para gerir com calma as compras para  
o regresso às aulas. Ainda que possa necessitar de adicionar 
um ou outro item de última hora à lista de compras, o grosso 
do material escolar pode ser comprado ao longo do verão, 
reduzindo a taxa de esforço mensal no orçamento familiar.  
E, caso não o tenha feito este ano, poderá começar a deixar 
de lado, a partir de janeiro, um pequeno montante por mês 
para pagar as despesas escolares no regresso às aulas  
do próximo ano.

6. Compre os livros online
Os livros escolares representam o maior esforço que os pais 
têm que suportar no regresso às aulas. Mas há formas  
de poupar e reduzir este encargo, encomendando  
os livros através da Internet. Antes de encomendar, porém,  
é fundamental consultar a lista de manuais adotados 
pela escola em que a criança foi colocada. Apenas depois 
poderá fazer a encomenda. Comprar os livros online pode 
representar poupanças de cerca de 10% junto de vendedores 
como a Bertrand, Wook ou Continente. Além deste desconto, 
há ainda casos em que são concedidas vantagens extra. 
É o caso da Leya e da Fnac, que garantem 20% em livros 
de apoio escolar. Além de poupar, pode receber os livros 
confortavelmente em casa.

7. Compre livros em segunda mão
Este ano, os manuais escolares para os alunos  
do 1º ciclo do ensino básico serão distribuídos 
gratuitamente. Em todos os outros casos, porém, terão 
que ser os encarregados de educação a suportar este 
encargo – para quem tem mais que uma criança a seu 
cargo, a soma é avultada. Mas é possível adquirir livros 
escolares em segunda mão. Há vários sites que vendem 
livros usados, como o OLX. Convém, contudo, verificar se 
o manual está em bom estado. Em alternativa, caso tenha 
essa possibilidade, poderá pedir os livros emprestados  
a alguém que conheça.

8. Reutilize o que tem em casa
Quando existem irmãos mais velhos, é muito provável 
que já tenha em casa material que pode ser usado pelos 
mais novos. Coisas que o irmão já não usa ou não precisa, 
como um esquadro ou material de trabalhos manuais, 
podem abater à lista de coisas a comprar para o novo ano 
letivo. Verifique também, no material da criança, se há 
cadernos ou canetas que sobraram do ano anterior em 
bom estado para serem utilizados. Assim, poderá reduzir 
o número de itens a comprar e baixar também o valor 
global da fatura. Caso tenha um primo ou o filho de um 
amigo a quem possa pedir emprestado algum material 
mais dispendioso, como uma calculadora científica, não 
hesite. Pode economizar várias dezenas  de euros. 
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9. Aproveite as promoções
Ao material para a escola é preciso acrescentar a roupa 
de ginástica, ténis e, em muitos casos, equipamento para 
atividades como a natação ou ballet. E aqui a fatura pode 
ser elevada. Por isso, o ideal é aproveitar os saldos e as 
promoções para fazer estas compras. Nas promoções 
poderá conseguir comprar fatos de treino e calçado com 
descontos significativos. Já no material específico para 
as várias atividades poderá ser mais difícil usufruir 
dos saldos normais, mas pode comparar os preços nas 
várias lojas de desporto, de modo a perceber onde pode 
encontrar os artigos mais em conta. E se as sapatilhas 
de ballet podem sair mais baratas na loja A, na loja B 
poderá encontrar as toucas e óculos de natação mais 
económicos. É uma questão de pesquisar – o site 
Kuantokusta pode ser uma boa ajuda.

10. Não se esqueça de pedir fatura
A compra de material escolar pode exigir um investimento 
considerável. Porém, não se esqueça de pedir fatura, uma 
vez que estes valores são englobados para dedução nas 
despesas de educação. São dedutíveis à coleta 30% das 
despesas de educação e de formação de qualquer membro 
do agregado familiar, com um limite máximo de 800 
euros. Ou seja, se gastar 500 euros na compra de livros, 
cadernos e outros acessórios para a escola, 150 euros 
deste total serão abatidos em sede de IRS. Poderá parecer 
pouco mas, somando a outras despesas acumuladas ao 
longo do ano, o valor final será certamente elevado.  
A fatura deverá ser sempre pedida em nome do 
dependente, para poder usufruir do benefício fiscal.

11. Pesquise descontos no site e app   
da Associação Mutualista 
A Associação Mutualista Montepio (AMM) tem mais  
de 1 200 parceiros em todo o país, muitos deles a atuar 
na área da formação, cultura e lazer. Uma breve pesquisa 
na página de Descontos do site e app da AMM pode 
ajudar a encontrar dezenas de descontos em livrarias, 
colégios e escolas, institutos de línguas, de estudo 
acompanhado ou apoio psicopedagócio. Os associados 
Montepio têm ainda um desconto de 15% em livros 
escolares (10% em desconto imediato e 5% em vale)  
na Servensino – Comércio de Livros.



66

REVISTA MONTEPIO

3
a minha economia
FINANÇAS PESSOAIS

SAÚDE  
E BEM-ESTAR 

OS NEGÓCIOS  
DO SEU CORPO
ASSIM QUE AS TEMPERATURAS 
SOBEM NO TERMÓMETRO, 
AUMENTAM, PARALELAMENTE, 
AS INSCRIÇÕES NOS GINÁSIOS. 
MUITAS SÃO AS PESSOAS QUE 
PROCURAM, NESTES MESES 
DE VERÃO, ATINGIR A MELHOR 
FORMA POSSÍVEL COM MAIS 
EXERCÍCIO FÍSICO E DIETAS  
DE ÚLTIMA HORA. MAS 
MANTER UMA VIDA SAUDÁVEL 
DEVE SER UMA PREOCUPAÇÃO 
DIÁRIA QUE, BEM PLANEADA, 
NEM SEQUER CUSTA MUITO 
DINHEIRO 
por maria pereira

Hoje passou demasiadas horas numa 
secretária. Não se alimentou tão bem 
como gostaria e ainda acabou o dia  
em stress para ir buscar os miúdos 
à escola dentro do horário regular. 
Aconteceu-lhe? Infelizmente, não é  
de admirar. Este é o dia a dia de grande 
parte dos portugueses. Sem tempo  
ou disponibilidade para se inscrever em 
ginásios, a saúde acaba (quase sempre) 
por ficar para segundo plano. Mas não 
é necessário que assim seja. Como em 
(quase) tudo na vida, é uma questão  
de organização. 
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pratos estufados, adequar o tipo de 
carne ao método de confeção e reu-
tilizar criativamente as sobras. Por 
outro lado, deve perder algum tempo 
a perceber como conservar de forma 
adequada os alimentos e a organi-
zar o frigorífico/congelador de acor-
do com o tipo de alimentos. Estas re-
gras podem, segundo a Ordem dos 
Nutricionistas, ajudar a poupar na 
conta do supermercado. Evite ain-
da comprar “lixo alimentar”, ou seja, 
alimentos com uma elevada quanti-
dade de gordura ou açúcar. Final-
mente, tome um bom pequeno-al-
moço e siga uma “dieta mediterrâni-
ca como uma solução de poupança”.

Não é preciso sobrecarregar o seu 
orçamento com produtos gourmet, 
nem confecionar refeições demasia-
do elaboradas. “Em resumo: coma 
de forma saudável, respeitando a sa-
zonalidade dos alimentos, e exerci-
te-se. Seja um consumidor atento e 
informado. Não se limite a ingerir 
segundo o que o seu apetite lhe su-
gere”, resume Ana Bravo.

Ponha-se a mexer
Fazer uma alimentação saudável 
não basta. A prática de exercício físi-
co é igualmente importante para es-
tar em forma e saudável. E os giná-
sios não são a única solução. Se, para 
uns, a inscrição num ginásio ajuda à 
disciplina e à motivação, para outros 
esta pode não ser a melhor opção.  
Se não está disposto a pagar a men-
salidade do ginásio – ainda que pos-
sa procurar alguns locais com pre-
ços mais baixos e flexíveis – pode op-
tar por praticar desporto ao ar livre.  
“A prática de atividades físicas des-
portivas e/ou de lazer deve ser fei-
ta de modo regular e programado e 
deve ser adaptada às caraterísticas 
de cada indivíduo (por exemplo, a 
idade, preferências)”, destaca a Or-
dem dos Nutricionistas. Ainda as-
sim, “existem numerosas atividades 
físicas desportivas e de lazer que não 
envolvem custos associados a uma 
mensalidade”. Atividades ao ar livre 

como a corrida, a caminhada e an-
dar de bicicleta não têm um custo 
associado e permitem realizar, “de 
acordo com as caraterísticas do ter-
reno, atividades com diferentes ní-
veis de dificuldade e desfrutar do 
meio envolvente, aliando assim os 
benefícios físicos aos benefícios psi-
cológicos”, conclui a Ordem dos Nu-
tricionistas.

Caso opte por uma destas solu-
ções, os custos associados serão na 
aquisição de calçado e roupa ade-
quada. E, aqui, também é possível 
poupar. Privilegiar compras em lo-
jas low cost ou nos outlets, bem como 
aguardar pelos saldos, pode ajudar a 
salvar várias dezenas de euros.

Siga as tendências
Sentir-se bem com o que veste é 
igualmente importante para es-
tar bem física e psicologicamente.  
E, mais uma vez, é possível seguir 
as tendências sem ter de pensar em 
fazer compras. “Quase sempre não 
existe necessidade de comprar no-
vas peças de vestuário. Há que re-
sistir, por isso, ao ‘canto da sereia’ da 
sociedade de consumo que, no que 
respeita à moda, é muito agressiva”, 
argumenta um especialista do setor 
ouvido pela Revista Montepio. Assim, 
a ideia consiste em “reciclar” o que 
se tem. “Um guarda-roupa confortá-
vel é aquele cuja roupa e acessórios 
se ajustam bem ao corpo, deixando-
-o respirar, deve-se optar, se possível, 
por materiais naturais”, acrescenta.

Aproveitar os saldos e lojas low 
cost também permite renovar par-
te do guarda-roupa a baixos custos. 
Outro truque é optar por peças cujas 
linhas, padrões e cores sejam passí-
veis de serem usadas em diferentes 
ocasiões e horas do dia e da noite. 
“No caso do sexo feminino, os aces-
sórios conferem um toque de mo-
dernidade e, no geral, não são ca-
ros”, adianta o mesmo especialista. 
E, muitas vezes, juntar um acessório 
é quanto basta para que esteja sem-
pre na moda.

“A manutenção de uma vida saudá-
vel pode passar por apostar na qua-
lidade de vida e sensação de bem-
-estar, físico, social, psicológico e 
espiritual; pode significar apostar 
num dia a dia fisicamente ativo, em 
que se investe tempo na realização 
das mais pequenas tarefas diárias 
de forma menos sedentária, apesar 
da pressão da sociedade atual”, ar-
gumenta Ana Bravo. Para a nutri-
cionista e autora do blogue Nutrição 
com Coração, “o exercício ganhou 
um estatuto de especial importân-
cia, uma vez que todas as nossas ta-
refas são realizadas de forma cada 
vez mais sedentária”. “É importante 
que se encontrem 30 minutos no dia 
para exercitar as dezenas de múscu-
los e articulações que temos no cor-
po”, acrescenta. 

Da teoria à prática
Estar em forma depende de vários 
fatores, que se interligam para ga-
rantir que o nosso corpo tem os me-
lhores cuidados possíveis. Para a 
Ordem dos Nutricionistas, “a ado-
ção de uma alimentação saudável 
e a prática de atividade física são 
fatores igualmente importantes 
na promoção da saúde e do bem-
-estar.” Assim, “a alimentação deve 
ser parte integrante de um estilo de 
vida saudável”. Mesmo para quem 
se exercita frequentemente.  “Uma 
alimentação variada, equilibrada 
e completa é importante em qual-
quer tipo de atividade desportiva 
ou de lazer”, continua a Ordem dos  
Nutricionistas. 

Ainda que seja necessário ade-
quar a alimentação a determinados 
tipos de atividade, recorrendo a um 
nutricionista, existem algumas di-
cas básicas para manter um estilo 
de vida saudável. Deve planear as 
refeições diárias antecipadamente, 
fazer uma lista de compras e com-
parar preços, privilegiando os ali-
mentos frescos aos processados e 
aproveitando as promoções locais. 
Na confeção deve dar preferência aos 



68

REVISTA MONTEPIO

3
a minha economia
FINANÇAS PESSOAIS

1. PRATIQUE EXERCÍCIO
Pode parecer um lugar-comum, mas 
a primeira regra para se manter em 
forma é exercitar-se. Seja através de 
uma caminhada diária, frequência de 
um ginásio algumas vezes por sema-
na ou da ida de bicicleta para o traba-
lho, o importante é que garanta que 
mantém o seu corpo em movimento.

2. FAÇA UMA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL
A dieta mediterrânica é considerada 
uma das mais saudáveis a nível eu-
ropeu e pode ajudá-lo a manter um 
corpo são. Deve privilegiar refeições 
que incluam sopa, saladas e legumes. 
Evite alimentos ricos em gorduras e 
açúcares.

3. PLANEIE AS REFEIÇÕES
Algo tão simples como fazer uma lista 
com as refeições diárias pode ajudar 
a preparar pratos saudáveis, comprar 
os produtos atempadamente e evitar 
as refeições mais calóricas. Ter uma 
sopa sempre preparada no frigorífico 
também pode ser um truque precioso.

7dicas  
para se manter 
em forma:

4. FAÇA UM CHECK-UP 
Se já não faz um check-up há algum 
tempo então está na hora de agendar 
uma consulta com o seu médico. Fa-
zer exames regularmente pode evitar 
surpresas indesejáveis no futuro.

5. FAÇA UMA BOA NOITE DE SONO
Dormir é fundamental para que se 
sinta com energia, para se focar nas 
tarefas e para manter a boa disposi-
ção. De acordo com a Ordem dos Nu-
tricionistas, deve dormir entre sete e 
nove horas por noite.

6. EVITE ÁLCOOL E TABACO
O consumo excessivo de bebidas al-
coólicas e o tabaco são as causas de 
um sem-número de preocupações 
com a saúde. Deixe de fumar e beba 
com moderação. O seu corpo e a car-
teira agradecem.

7. DIVIRTA-SE
Para manter o seu corpo em forma 
tem de garantir que a sua mente 
também está sã. Praticar atividades 
de lazer e manter relações sociais 
saudáveis são, na opinião da Ordem 
dos Nutricionistas, uma das formas 
de manter uma vida saudável. 

> ANA BRAVO
Para a nutricionista, 

a alimentação 
saudável e a prática 

de atividade física 
regular devem ser 

parte integrante de 
um estilo de vida 

saudável
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TORTILHA DE CLARAS  
E LEGUMES  
(1 pessoa)
2 claras
1/2 cenoura
1/3 curgete
1 c. chá azeite
1 c. sopa cebola picada
orégãos q.b. (ou outra erva fresca 
a gosto)

Lave muito bem os vegetais, 
rale-os e retire o excesso de água 
da curgete, espremendo-a bem. 
Numa frigideira antiaderente 
coloque o azeite e a cebola em 
lume brando e, mal a cebola 
fique translúcida, adicione a 
cenoura e a curgete. Deixe 
cozinhar até a mistura ficar bem 
seca. Retire, deixe arrefecer 
alguns minutos, tempere com 
orégãos e misture com as claras 
levemente batidas. Deite este 
preparado numa frigideira 
antiaderente bem aquecida e 
deixe cozinhar.

FAROFA DE MAÇÃ COM 
IOGURTE E CANELA  
(1 pessoa)
1 maçã
1/2 laranja
3 colheres de sopa de flocos de 
aveia
1 colher de sobremesa de frutos 
secos a gosto
canela q.b. 
1 iogurte natural magro

Lave a maçã (pode descascá-la ou 
não) e corte-a em cubos. Coloque 
os cubos num tacho e adicione 
o sumo e raspa de meia laranja. 
Leve ao lume, sempre baixo, 
até a maçã cozinhar e o líquido 
evaporar quase todo (adicione 
água se necessário). Junte a 
aveia e os pinhões (ou miolo de 
amêndoa / noz), envolvendo bem. 
Sirva com iogurte e canela.

pequeno-almoço

almoço

jantarBRÁS DE BERINGELA  
E GRÃO-DE-BICO  
(2 pessoas)
100 g grão-de-bico cozido
1 beringela média
140 g couve coração
1 dente de alho
1 cenoura média
2 c. sobremesa de azeite
2 ovos
2 c. café vinagre
orégãos q.b.
salsa q.b.

Lave muito bem todos os 
vegetais. Corte a couve em 
juliana fina, rale a cenoura, 
lamine o dente de alho e corte 
a beringela ao meio. Coloque 
a beringela num recipiente 
próprio para micro-ondas, 
polvilhe com orégãos, tape e leve 
a cozinhar cerca de 5 minutos na 
potência máxima (vigie, porque 
o tempo de cozedura pode 
variar). Retire, deixe arrefecer, 
tire a casca, fatie e reserve. 
Entretanto, num tacho coloque 
o azeite, a couve, a cenoura e o 
alho, sempre em lume baixo, 
tapado, até a couve amolecer. 
Nessa altura, adicione o vinagre, 
mexa bem e junte o grão-de- 
-bico (previamente cozido) e a 
beringela fatiada. Bata os ovos 
e envolva-os bem. Por fim, 
polvilhe com salsa picada.
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Saiba tudo em montepio.org ou na nossa APP

Visite montepio.org ou instale  
a APP da sua Associação e seja  
o primeiro a garantir um lugar  
nas melhores atividades  
a acontecer perto de si.

Há dezenas  
de iniciativas  
na sua cidade
mas as que 
preparámos são 
exclusivas para si.

*Experiência realizada em parceria com a Lisbon Helicopters

*
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HOMENAGEM
Mário Zambujal, amigo 
de longa data de Armando 
Baptista-Bastos, traça o 
retrato do antigo colunista 
da Revista Montepio. 
Uma homenagem sentida

página 78

EXPERIÊNCIAS 
No ar, por terra ou sobre a 
água, as experiências que 
a Associação Mutualista 
coloca ao seu dispôr são 
memoráveis. Conheça-as 
melhor neste artigo

página 84

TESTEMUNHO
Admira Luís Vaz de Camões, 
Almeida Garrett e a colega 
Elsa Galvão. Conheça 
melhor João Didelet, um 
dos atores mais conhecidos 
da ficção portuguesa
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BEM-ESTAR 
Numa época em que os 
livros de auto-ajuda nos 
dizem para sairmos da 
zona de conforto, conheça 
os benefícios, para a nossa 
saúde, de a ela regressar

IDEIAS E DESCOBERTAS EM 
LAZER, FAMÍLIA, 
SAÚDE, CULTURA 

A MINHA VIDA
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BEM-ESTAR 

UM CONFORTO  
CONTRA O STRESS

É O PORTO SEGURO A QUE TODOS REGRESSAMOS E É 
ELA QUE PERMITE A TOMADA DE DECISÕES FLEXÍVEIS 

E SAUDÁVEIS. A TÃO FALADA ZONA DE CONFORTO É 
FUNDAMENTAL PARA UMA VIDA EQUILIBRADA E FELIZ 

por susana torrão
fotografia artur
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Composta por elementos tão diver-
sos como memórias, lugares, objetos, 
pessoas, comportamentos e rotinas, 
a chamada zona de conforto garan-
te uma sensação de segurança da 
qual é difícil abdicar. É nesse espaço 
que o ser humano se sente tranquilo. 
Contudo, nos últimos anos multipli-
caram-se as vozes que defendiam o 
seu abandono, como forma de esti-
mular a criatividade e o crescimento 
pessoal. E se é verdade que é impossí-
vel, ao ser humano, crescer e adaptar-
-se sem sair da sua zona de conforto, 
o facto é que esta é essencial para a 
estabilidade emocional de cada um. 

“A zona de conforto é uma expres-
são do ‘senso comum’”, afirma Álva-
ro Ferreira, psicólogo clínico, psico-
terapeuta e assistente hospitalar no 
hospital CUF Descobertas. “A psi-
cologia clínica aproxima-a da noção 
de bem-estar global. É o espaço e o 
tempo onde fomos felizes – entenda-
-se, amados –, que cria os alicerces da 
personalidade, como uma verdadei-
ra estrutura que irá sustentar o ‘Eu’.  
Ao longo da vida voltamos a ela re-
correntemente”, explica. Para o es-
pecialista, a zona de conforto é o re-
sultado das interações precoces (com 
os pais, uma ama, educadores e ir-
mãos, entre outros), estabelecidas na 
primeira infância. “O bem-estar psi-
cológico é o estado basal que permi-
te relações saudáveis com o mundo e 
os outros. Podemos entender zona de 
conforto em contraponto a uma zona 
de agressão ou de stress. Podermos 
aceder-lhe, sempre que seja necessá-
rio, é algo determinante para um de-
senvolvimento psíquico harmonioso”, 
lembra o especialista.

A zona de conforto é também uma 
aliada contra os fantasmas do passa-
do, acrescenta o médico. “Situações 
quotidianas disfóricas podem fazer 
ressurgir traumas passados (no stress 
pós-traumático de guerra, por exem-

Em 2014, Samuel F. Pimenta, 
escritor de 27 anos, tomou 
a decisão de regressar a 
Alcanhões, a vila ribatejana 
onde cresceu. Objetivo: 
escrever. Em Lisboa, onde 
estudou e ficou a viver depois 
da licenciatura, sentia-se bem, 
mas Alcanhões representava 
uma componente importante 
da zona de conforto que lhe 
é essencial para escrever.  
“Rotinas como a leitura ou 
ir passear num jardim ou à 
beira-mar, o convívio com 
pessoas mais próximas, 
são aspetos essenciais para 
manter essa zona de conforto. 
E os locais também, como é o 
caso notório de Alcanhões”, 
garante o escritor. “É onde 
tenho família e memórias – as 
memórias, quando são felizes, 
também contribuem para que 
se construa um porto seguro. 
No caso de Alcanhões, as 
memórias são muito felizes. 
Isso faz com que aquele seja 
um lugar onde eu sei que 
vou sempre voltar”, garante o 
autor de Iluminações de Uma 
Mulher Livre. 

plo, uma imagem agressiva ou um 
som estridente poderão evocar ‘dores’ 
que se atualizam), mas um determi-
nado evento positivo poderá aceder 
a um espaço e a um tempo psíquico 
que dão prazer e segurança”, explica 
Álvaro Ferreira.

Segurança para criar
Foi em Alcanhões que Samuel F.  
Pimenta escreveu boa parte dos seus 
livros. “Para criar preciso dessa tran-
quilidade, desse silêncio à minha vol-
ta. Sou muito sensível a todos os es-
tímulos externos e preciso de quase 
entrar numa bolha, especialmente 
quando estou a escrever um roman-
ce. Para isso, tenho de estar na minha 
zona de conforto.” Em Alcanhões tu-
do contribui para isso, da casa às pes-
soas que o rodeiam. E até Pítia, a ga-
ta, é companheira das longas horas 
de escrita. 

Samuel regressou a Lisboa em 
maio. “No final de 2016 viajei pela 
Bélgica, Hungria e Roménia, em pes-
quisa, e foi algo muito marcante. Per-
cebi que precisava de vivência e novos 
estímulos para ter força para escrever 
este livro e decidi voltar a procurar tra-
balho na minha área”, explica Samuel, 
atualmente a implementar a estraté-
gia de comunicação de uma empresa 
norte-americana. 

A mudança foi algo necessário e 
não é, de forma alguma, desconfor-
tável. “Para mim, a primeira zona de 
conforto é interior. Penso que pode-
mos falar de uma zona de conforto 
ideal, que é a que nos permite estar 
bem em qualquer lugar, porque te-
mos todas as questões resolvidas e 
estamos em pleno. Sinto que ainda 
não atingi esse estado, estou ainda em 
busca dele”, explica Samuel Pimenta, 
para quem é essencial saber que há 
sempre esse lugar de conforto – inter-
no ou externo – a que se pode voltar. 
“É importante poder voltar à zona de 

A ZONA DE 
CONFORTO É UMA 
ALIADA CONTRA 
OS FANTASMAS 
DO PASSADO E 
PODE FAZER-NOS 
REGRESSAR A 
UM ESPAÇO E UM 
TEMPO QUE NOS 
DÃO PRAZER E 
SEGURANÇA
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conforto para recuperar, para tomar 
decisões – no meu caso, o silêncio é 
importante para tomar decisões – e 
também para relaxar”, diz o escritor. 
Ainda assim, há momentos em que 
a própria permanência na zona de 
conforto pode ser, paradoxalmente, 
desconfortável. “É lá que tomamos 
consciência de coisas que temos de 
mudar, e isso nem sempre é confor-
tável”, diz. 

A importância da zona de conforto 
para a tomada de decisões é realçada, 
também, por Álvaro Ferreira. “Gran-
de parte das decisões humanas liga-
-se à noção de ‘conhecido’. Àquilo que 
faz sentido. Quanto mais a zona de 
conforto seja um alicerce sólido e es-
truturante, maior será a possibilidade 
de serem tomadas decisões flexíveis 
e saudáveis”, diz o especialista, que 
sublinha ainda a necessidade de sair 
desta zona de conforto. “Seria impos-
sível vivermos, crescermos, adaptar-

f^ ÁLVARO 
FERREIRA  

  Ter uma zona 
de conforto 

sólida ajuda 
à tomada 

de decisões 
saudáveis, refere 
o médico da CUF

-nos sem o fazer. Um espaço de su-
porte e de segurança só o é enquanto 
é possível afastarmo-nos dele. Caso 
contrário, seria uma prisão”, explica. 

Manter-se fel a si mesmo
Debbie Mandell, autora do livro 
Addicted to stress: A woman’s 7 steps 
program to reclaim joy and spontanei-
ty in life (que pode ser traduzido co-
mo Viciada em stress: o programa de 
7 passos para uma mulher recuperar 
a alegria e espontaneidade na vida), 
defende que permanecer na zona de 
conforto permite tirar maior provei-
to das capacidades de cada um. Para 
Mandell, a felicidade passa pelo in-
divíduo ser fiel a si mesmo e não pe-
la tentativa de contrariar a sua natu-
reza que é, em si, geradora de stress.  
“O stress é inflamatório e tornou-se 
a raiz de todas as doenças (…). Retira 
a energia, a criatividade e sabota os 
relacionamentos”, afirma a autora. 

Para Mandell  há cinco razões pe-
las quais é positivo permanecer na 
zona de conforto. É nessa situação 
que cada um pode aproveitar ao má-
ximo as suas capacidades, é onde o 
indivíduo aprende o que é bom para 
ele, onde se encontram as soluções 
para os problemas, onde se revelam 
os verdadeiros traços da personali-
dade de cada um e o local onde nos 
sentimos mais seguros. “Ao ficar em 
repouso com os seus pensamentos,  
o indivíduo pode descobrir o que o faz 
feliz e isso pode significar tomar deci-
sões difíceis”, afirma Mandell.

Regresso ao ninho 
Quando Alda Cristina, de 38 anos, 
teve de recuperar de um problema 
de saúde, escolheu a mãe como cui-
dadora e elegeu a casa de família, 
numa aldeia no meio de pinhais e 
vinhas, como o local para a cura. 
Embora a casa esteja impregnada 
de memórias – é a antiga casa dos 
avós – não fazia parte da sua zona 
de conforto antes do período de con-
valescença.

A presença da família mais próxi-
ma e a recuperação de rotinas aban-
donadas devido ao stress diário e ao 
excesso de trabalho têm-se revelado 
fundamentais no processo de recupe-
ração. Durante muito tempo, a leitura, 

PERMANECER 
NA ZONA DE 
CONFORTO 
PERMITE TIRAR 
MAIOR PROVEITO 
DA CAPACIDADE 
DE CADA UM, DA 
CRIATIVIDADE 
À ENERGIA COM 
QUE VIVEMOS  
O DIA A DIA 
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DESIGN ANTI-STRESS

Faça da sua casa uma fortaleza  
de conforto
Há um ditado que 
diz que a nossa casa 
é o local onde está o 
nosso coração. Este 
é, provavelmente, o 
local onde passamos 
mais tempo, por isso 
devemos sentir-nos 
bem nele. A experiência 
de Rute Isabel Santiago, 
designer de interiores, 
diz-lhe que há 
denominadores comuns 
de conforto partilhados 
pela maioria das 
pessoas: os espaços de 
convívio em família. 
“Quando estou a fazer 
um projeto, coloco 
muitas vezes a questão 
sobre aquilo em que os 
clientes gostariam de 

investir mais. É comum 
privilegiarem os 
espaços onde convivem 
com a família”, conta. 
Gastar mais num bom 
sofá ou numas cadeiras 
– já que é costume 
passarem muito tempo 
à mesa –, são opções 
a que a designer já se 
habituou. 
Num projeto de 
design de interiores, a 
qualidade do material 
funciona como garante 
de conforto. Mas 
é, essencialmente, 
a adequação da 
decoração às 
necessidades de quem 
habita o espaço que 
vai fazer de uma casa 

um lar confortável. 
Segundo a decoradora, 
um amante de 
leitura terá de ter 
um canto pensado 
expressamente para 
o efeito (onde a luz 
seja boa mas não 
incomode terceiros, 
por exemplo), e quem 
gosta de convidar 
família e amigos ao 
fim de semana terá de 
ter em conta as muitas 
horas passadas à mesa, 
apostando em cadeiras 
confortáveis. Tudo 
para que se sinta bem, 
no seu refúgio, a fazer 
aquilo que lhe dá mais 
prazer, na companhia 
de quem mais gosta.  

a escrita e a costura foram alguns dos 
garantes de conforto de Alda. Contu-
do, o stress dos últimos anos – provo-
cado pelo ritmo de trabalho exigente 
e o necessário apoio à família – leva-
ram a que se afastasse dessas ativida-
des. Recentemente, a leitura voltou a 
ser um prazer: “Voltei a ler e deixei 
de fazer fretes. Antes, mesmo quando 
um livro se revelava mau, sentia-me 
obrigada a continuar a ler. Hoje, quan-
do isso acontece fecho o livro e volto a 
colocá-lo na estante.” As linhas e agu-
lhas, que tinham sido abandonadas 
há dois anos, voltaram ao quotidiano 
de Alda Cristina, e a escrita está in-
cluída na “prescrição médica” para a 
recuperação. Cartas, textos nas redes 
sociais, textos pessoais fazem parte de 
um reencontro com a escrita que está 
a revelar-se terapêutico. 

“Inverti a pirâmide das priorida-
des e voltei a colocar-me mais cá para 
cima. Durante muito tempo deixei de 
me colocar no centro da minha vida. 
Esta temporada, nesta casa, com os 
meus pais, longe dos focos de stress, 
permite-me voltar a pôr-me no cen-
tro da minha vida”, diz Alda. 

O regresso à zona de conforto – 
quer seja feito em pequenos momen-
tos ao longo do dia ou por períodos de 
tempo mais prolongados – acaba por 
ser um garante de sanidade. “Todo 
o movimento de autonomização, de 
crescimento, de criação de identida-
de, exige sair de zonas de conforto. 
Mas este só é consistente com uma 
clara noção de pertença”, refere Ál-
varo Ferreira. “Volta-se a casa, sem-
pre, por mais distante ou esbatida 
que esta esteja. Freud exemplificou 
este movimento psíquico com o jogo 
de uma criança com um carrinho de 
linhas. Lança-o mas não o perde, po-
dendo sempre puxá-lo pela extremi-
dade da linha. Todos os dias saímos 
e retornamos a zonas de conforto”, 
conclui o médico. 

f^ SAMUEL  
PIMENTA 
Regressa 
quase sempre a 
Alcanhões, a vila 
ribatejana de 
onde é natural, 
para escrever os 
seus livros
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EXPERIÊNCIAS MONTEPIO

CHEGAR AO TOPO E VOLTAR
HIKING NOS PICOS DA EUROPA, BATISMOS DE 
VOO E VELA, CONCERTOS ÚNICOS NOS MELHORES 
FESTIVAIS DE MÚSICA DO VERÃO PORTUGUÊS  
OU UMA CAMINHADA HISTÓRICA ATÉ SANTIAGO  
DE COMPOSTELA. AS EXPERIÊNCIAS MONTEPIO 
VÃO PÔR A SUA ADRENALINA À PROVA  
E GARANTIR EMOÇÕES EXTRA À SUA VIDA.  
DEIXE-SE LEVAR PELO SONHO, CHEGAR AO TOPO  
E VOLTAR PARA CONTAR.

por cristina carlos 
fotografia ricardo meireles e fernando bento

Dia 17 de junho, sábado de sol escaldante. 
Bem cedo, pelas 8 horas da manhã, 
inicia-se a caminhada “mais longa de 
sempre”. Só daqui a um ano se chegará 
a Santiago de Compostela, na vizinha 
Espanha. Estranho? Nem por isso. 
Esta é uma das novas experiências que 
a Associação Mutualista do Montepio 
disponibiliza aos associados, um projeto 
criado de raiz e que lhe vai proporcionar 
uma outra forma de viver os seus tempos 
livres. Mais radical, talvez, mas também 
mais emocionante. 
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f^ CONVÍVIO 

Nem o calor afastou os 
associados da primeira etapa do 
Caminho Português de Santiago

caminhantes ao longo das restantes  
etapas, garantindo a muitos associa-
dos Montepio o cumprimento de um 
sonho: fazer o Caminho Português 
de Santiago em família (mutualista) e  
com guias especializados.

“Foi uma experiência muito enri-
quecedora”, revelou o Associado João 
Carlos Ramalho. O facto de todas as 
etapas serem acompanhadas por um 
historiador, que vai partilhando com os 
caminhantes alguns factos relevantes 
sobre os locais visitados, é altamente 
elogiado. “Foi tudo interessante, mas a 
presença de alguém conhecedor, que 
nos vai explicando o que estamos a ver, 
faz toda a diferença”, confirma Sofia 
Cardoso Neves, Associada que tam-
bém aderiu à experiência. 

Momentos para recordar 
Experiências como o Caminho Portu-
guês de Santiago são inesquecíveis pa-
ra quem nelas participa. Mais do que 
atividades, a Associação Mutualista 
Montepio decidiu promover ações que 
fazem a diferença junto dos associados,  
experiências que marcam para a vida. 

Fundada em 1840, a Associa-
ção Mutualista Montepio foi pionei-
ra em vários apoios introduzidos na  
sociedade portuguesa, como as solu-

ções de poupança e proteção social, 
a base dos valores do mutualismo. 
Hoje, a associação pretende ir ain-
da mais longe: a nova oferta de expe-
riências Montepio, atividades perso-
nalizadas e que não existiriam sem 
o cunho da Associação Mutualista,  
é mais um passo nesta estratégia,  
revela Rita Pinho Branco, diretora de  
Comunicação, Marketing e Canais  
da Associação Mutualista Montepio. 

Há muito, na verdade, que a Asso-
ciação Mutualista promove centenas 
de atividades por ano. Segundo Rita  
Pinho Branco, este cenário não se 
alterará: a agenda de atividades da  
Associação, que pode ser acedida 
em montepio.org, ou através da App 
da Associação Mutualista, continua 
cheia de passeios, visitas, exposições 
e workshops. Porém, este novo projeto  
leva aos associados Montepio um mun-
do de perceções sensoriais, experiên-
cias que marcam para a vida. 

De helicóptero, tuk tuk  
ou limousine?
Gostaria de entrar no NOS Primave-
ra Sound de tuk tuk, após um emo-
cionante batismo de voo de heli-
cóptero? No início de junho, vários 
associados Montepio puderam viver 
de perto esta experiência emocionante.  
No batismo de voo de helicóptero, 
por motivos logísticos, não foi possí-
vel abrir inscrições para muitas pes-
soas. Ainda assim, e na sequência do 
seu patrocínio ao festival nortenho,  

A caminhada partiu da Sé, no Porto, 
e terminou em Vilarinho, 24 quiló-
metros depois. Desta vez, e invulgar-
mente, os participantes puderam apre-
ciar um percurso sobretudo urbano.  
Mas nem sempre assim será. “A pri-
meira etapa foi muito interessante, 
porque íamos parando e ouvindo his-
tórias relacionadas com os locais, algu-
mas que desconhecíamos”, explicou à  
Revista Montepio José Dias, Associa-
do Montepio, de 47 anos. A natureza, 
os vales e as montanhas esperam os 
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a Associação Mutualista pôde dese-
nhar uma experiência tailor-made 
e que incluía uma viagem de heli-
cóptero sobre o Porto e o transporte 
de tuk tuk até à entrada do recinto,  
no Parque da Cidade. Aqui chegados, 
os participantes receberam uma entra-
da VIP para assistir aos vários concer-
tos. Ao todo, nove associados Montepio 
participaram nesta experiência – é es-
ta, também, uma das características 
desta nova área: eventos personaliza-
dos, onde a emoção, muitas vezes, não 
rima com multidão.  

Paulo Miguel Messias, de 45 anos, 
foi um dos associados que aprovei-
tou esta oportunidade. “A Associação 
Mutualista Montepio sempre foi al-
go conservadora, mas sente-se que es-
tá a mudar, a marcar presença em 
eventos de dimensão mais alarga-
da, e com um target mais abrangente.  
O que mostra que está a refundar-se”, 
diz. Quanto ao seu batismo de voo, Pedro 
afirma que, apesar do receio que tinha 
de voar, sentiu-se muito bem e em segu-
rança. “Foi muito giro. Embarcámos no 
heliporto junto ao cais da ponte D. Luís 
e o passeio durou 20 minutos. Regressa-
dos ao heliporto, fomos de tuk tuk até ao 
Parque da Cidade. Foi a minha primeira 
experiência com o Montepio, mas tenho 
a certeza que irei repetir”, afirma.

Em Lisboa, durante o NOS Alive,  
o batismo de voo de helicóptero repetiu-se  

Dos céus da Europa à outra margem do Tejo
Encontrar atividades que 
sejam inesquecíveis.  
As experiências 
Montepio estão 
disponíveis para todas 
as idades, gostos e 
diferentes perfis de 
associados. Para que 
nada falhe, há que 
planear atempadamente 
as iniciativas. Uma das 
mais ambiciosas levou 
dezenas de associados 
aos picos da Europa, 
no início de setembro. 
Esta aventura de hiking 
proporcionou um 
memorável passeio 
numa das mais belas 
montanhas da Península 
Ibérica, entre picos 
montanhosos, vales e 
bosques frondosos.  

Os participantes nesta 
experiência chegaram 
a Lisboa com paisagens 
de grande beleza natural 
na memória, incluindo 
as margens dos Lagos 
de Covadonga e 
Garganta do Rio Caires. 
Outras experiências, 
menos radicais, 
convencem os 
associados Montepio 
na hora. É o caso dos 
workshops de Diários 
Gráficos, a cargo do 
ilustrador Richard 
Câmara. O Associado 
Pedro Almeida Ribeiro 
admite que já tinha 
algum interesse no tema, 
mas foi quando tentou 
ajudar a filha a criar 
um diário gráfico que 
ficou com vontade de 
aprender mais. “Trata-
-se de uma iniciativa 
continuada, um set 
de oito sessões de 7 
horas cada, facultada 
por um excelente 
profissional, Richard 
Câmara, e que nos 
concede um conjunto 
de competências 
abrangentes, mesmo 
para quem não tem 
experiência”, refere. 

A ideia é desenhar 
algumas zonas menos 
turísticas, da Cova 
do Vapor (Trafaria) 
ao Barreiro. Entre as 
técnicas já utilizadas, 
destaque para o desenho 
com caneta push de 
grandes dimensões 
e as aguarelas. “Tem 
sido uma grande mais- 
-valia, permite-me uma 
nova sequência de 
aprendizagem. Estou 
a conhecer locais 
novos que não sabia 
serem tão bons para 
desenhar”, revela. 
Experiências como esta 
vão repetir-se até ao 
final do ano e durante 
todo o ano de 2018.  
“O nosso objetivo 
é, cada vez mais, 
personalizar as 
atividades e deixar 
um cunho Montepio. 
Queremos trabalhar 
para que as pessoas 
reconheçam as 
vantagens de ser 
Associado e que 
usufruam de sensações 
únicas com a sua 
Associação Mutualista”, 
conclui Rita Pinho 
Branco. 

f^ EMOÇÃO         
Um batismo de voo 
seguido de um dia 

em cheio no NOS 
Primavera Sound e 

no NOS Alive. Não há 
muitos dias assim
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para mais uma mão cheia de associa-
dos. A entrada no festival, desta vez, 
não incluiu tuk tuk: em alternativa, 
uma limousine esperava os associados 
para uma viagem inesquecível. 

O chef cantor e outras  
experiências 
Nem só de experiências radicais se cons-
trói o novo projeto da sua Associação. 
Se o seu perfil é mais conservador e 
não abdica de ter os pés bem colados 
ao chão, existem outras experiências 
que podem agradar-lhe. Uma delas le-
vou o chef e cantor Miguel Gameiro a 
uma sessão de showcooking para miú-
dos e graúdos. Marta Rodrigues tem 
apenas sete anos, mas a sua família 
participou. Paula Venâncio, a mãe, é 
Associada Montepio há 15 anos e está 
sempre atenta às newsletters. Já parti-
ciparam em algumas iniciativas e esta 
pareceu-lhe interessante para a filha.  
“Aconteceu num sábado de ma-
nhã, no espaço atmosfera m, e gos-
támos imenso. O Miguel Gamei-
ro fez coisas diferentes e simples,  
como sushi com pão de forma e es-
petadas de mozarela. Apesar de ser 
a mais nova, a Marta já experimen-
tou algumas receitas em casa”, conta.  
As crianças divertiram-se a aprender e 
aos pais foi possível degustarem o que 
foi confecionado pelos filhos, ao som 
das músicas de Miguel Gameiro. Paula  
Venâncio diz que uma oferta diferen-
ciada de experiências é um bom cami-
nho e deixa uma sugestão: uma peça 
ou produção musical infantil, encena-
da por Filipe La Feria. E porque não?

1Fui com a minha 
esposa e com 
os meus tios e 
gostámos imenso 
desta atividade. 

2Já participámos 
em várias, sou 
Associado há algum 
tempo e estou 
sempre atento. Neste 
caso, até foram os 
meus tios que nos 
propuseram fazer 
esta caminhada.

3Sim, claro que 
vamos participar 
em mais. Gosto de 
atividades muito 
variadas, desde as 
mais desportivas 
às aventureiras. 
Já participámos 
em passeios pelo 
Gerês, sempre muito 
interessantes. 

4Não me recordo 
de nenhuma, pois a 
Associação já cobre 
bastante bem todo 
o tipo de atividades 
possíveis. 

1Adorámos esta 
iniciativa. Tanto pelo 
convívio como pela 
parte histórica e 
espiritual. 

2Já participámos 
algumas vezes, 
estamos sempre 
atentos à agenda. 
Já tínhamos feito 
um programa com 
um historiador em 
Braga, que também 
gostámos muito. 

3Claro que sim, 
somos 100% fãs das 
atividades Montepio. 

4Seria interessante 
disponibilizarem 
mais experiências 
no estrangeiro. 

1Eu e o meu marido 
já tínhamos pensado 
fazer, mas assim, 
em conjunto com 
outros associados, foi 
muito interessante 
e torna-se também 
mais fácil. Ainda só 
fizemos a primeira 
etapa e foi um 
desafio intenso, pois 
estava calor, mas 
queremos continuar. 

2Sim, já 
participámos 
noutras iniciativas 
da Associação. 
Algumas também 
com a presença  
de um historiador,  
o que é sempre  
uma mais-valia. 

3Voltaremos 
a participar 
em próximas 
experiências,  
sem dúvida. 

4Seria interessante 
fazer algumas 
atividades mais 
radicais em família.

José Armando 
Dias 

João Carlos 
Ramalho

Sofia Cardoso 
Neves

Questões

vox pop

1ffffO que achou desta experiência? 

2ffJá tinha participado em atividades Montepio? 

3ffffVoltará a participar nestas experiências? 

4ffTem alguma ideia para novas experiências  
que gostasse de ver realizada? 

Experiência Caminho de Santiago
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Pelo olhar da memória vejo ainda a imponente figura do 
Armando Baptista Bastos a descer a Rua Luz Soriano, via 

histórica do Bairro Alto, como referência do jornalismo 
português. Saia ele do Diário Popular e, na caminhada, 

passava a porta do Diário de Lisboa, minha morada 
profissional de então. Foi aí que o conheci, nos anos 

sessenta do século passado. Entre todos nós o BB era 
personagem de destaque, pela estatura física e o aprumo no 

vestir (já usava o laço de pescoço que se prolongaria como 
imagem de marca) mas, sobretudo, pela alta capacidade de 

jornalista que todos lhe reconhecíamos. 

MÁRIO ZAMBUJAL

UM MAESTRO  
DAS PALAVRAS

NOTA: O autor escreve segundo a chamada  
norma antiga.

Baptista-Bastos foi cronista da Revista Montepio. 
Convidámos o seu amigo Mário Zambujal  
a prestar-lhe uma homenagem na mesma página 
onde as suas palavras ecoaram durante largos anos.

No Bairro Alto travámos as primeiras conversas, 
em restaurantes típicos como a Rina, a Regional 
de Coimbra e outros igualmente repletos do espí-
rito popular do bairro. Falava-se de tudo. Dos jor-
nais, livros, cinema, episódios divertidos ou amar-
gos do quotidiano. Baixava-se a voz, por causa das 
moscas, quando a conversa apontava aos apertos 
da política e malefícios da censura. Regra geral, 
o nosso BB pontificava na alegria e nas cáusticas 
críticas ao que ia sucedendo nesse Portugal de há 
quase meio século.

Daí para cá, quebrado o companheirismo no 
Bairro Alto com o falecimento dos jornais ves-
pertinos, o BB e este amigo dele continuaram a 
conviver e continuei a admirar, em diversas publi-
cações e romances, a prosa fina e o permanente 
espírito combativo. Formámos um grupo de tertú-
lia designado “os empatados da vida” (demasiado 
orgulhosos para nos darmos por vencidos e sufi-
cientemente modestos para nos considerarmos 
vencedores) do qual faziam parte escritores co-
mo o Mário Ventura Henriques, António Borges 
Coelho, Fernando Dacosta, João Paulo Guerra e 
jornalistas de prestígio, caso de Eugénio Alves, 
Victor Bandarra e outros que nos foram dando 
o gosto e o proveito da sua presença. Senhor de 
imensas histórias para contar e de observações 
sagazes, o BB era, em regra, o centro das atenções. 
Ele apreciava ser escutado e bem merecia que o 
ouvissem, como o líamos com admiração e cari-
nho. Tem lugar na história sempre que se falar 
dos grandes jornalistas portugueses.
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OFERTA 
à sua escolha
Na compra de um equipamento 
de mobilidade Stannah.

Oferta limitada ao stock existente

OU

AC PORTÁTIL TV LED HD

As campanhas apresentadas nesta comunicação têm validade de um mês ou da data indicada, e não são acumuláveis com outros descontos ou campanhas em vigor

50%
Até

DESCONTO

Especial Mobilidade Sénior

EQUIPAMENTOS 
DE MOBILIDADE

Line Sofia

Mini 2017

Aqualuxe

Recuperar a sua vida agora custa muito menos!

Praticamente eliminam o risco de quedas nas escadas!

Destinadas a pessoas com dificuldades em andar, as scooters de mobilidade permitem 
que possam deslocar-se livremente nos passeios, interiores de estabelecimentos comerci-
ais, inclusive na estrada sempre que a circulação em passeios não seja possível. 
Estes equipamentos de mobilidade permitem uma condução fácil e independente pois 
dispõe de comandos ergonómicos simples de manusear, mesmo para pessoas com 
mobilidade reduzida nos membros superiores, além de que não necessitam de carta de 
condução, seguro ou imposto de circulação. 

Os Elevadores de Escadas Stannah são a solução perfeita para que idosos ou pessoas 
com mobilidade reduzida possam vencer as escadas, em segurança e com o maior 
conforto desejado.

Com este equipamento de mobilidade irá facilmente recuperar a sua vida ativa dentro da 
sua casa, pois, conseguirá utilizar todas as divisões da sua moradia, mesmo os pisos 
superiores. Tudo isto sem dores, sem dificuldades e sem depender de terceiros.

SCOOTERS DE MOBILIDADE ELÉTRICAS

Não caia na banheira!
As soluções de banho Stannah são a ajuda perfeita para que idosos, pessoas com 
mobilidade reduzida ou deficientes físicos possam vencer o medo e as dificuldades de 
entrar e sair da banheira.

Com as nossas soluções, poderá entrar e sair facilmente do banho, sem dores, dificul-
dades e em segurança. Assim, poderá desfrutar de um banho tranquilo, independente e de 
total relaxamento.

SOLUÇÕES DE BANHO Stannah

ELEVADORES DE ESCADAS Stannah

DESCONTO ATÉ 50% + OFERTA

DESCONTO ATÉ 50% + OFERTA

DESCONTO DE 10% + OFERTA

808 918 388
Ligue, fale connosco: 

Custo de chamada local

3EQ3MON10817
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JOÃO DIDELET
Aos 52 anos, o ator e encenador nascido em Lisboa tem já uma longa carreira no 
teatro, cinema e televisão. Concluiu o Curso de Formação de Atores da Escola Superior 
de Teatro e Cinema de Lisboa em 1990, tendo começado imediatamente no teatro 
(Auto da Sibila Cassandra, 1990). Interpretou William Shakespeare em Sonho de Uma 
Noite de Verão (1996) e passou pelo cinema com Porto Santo (1997), I’ll See You In 
My Dreams (2003) e Portugal S.A. (2004), entre outros. Na televisão, desempenhou 
personagens em séries como Inspector Max (2004), Super Pai (2000) ou Bocage 
(2006) e nas telenovelas Belmonte (2013) e A Única Mulher (2015). Este ano, esteve 
em cena com Os 39 Degraus, peça apoiada pela Associação Mutualista Montepio. 

perguntas a...

Qual a fgura histórica com  
que mais se identifca?
Luís Vaz de Camões, pela força 
poética, pela vontade de amar.
Qual o seu maior medo?
Deixar de ter ideias, deixar de poder 
criar. Para mim, estão intimamente 
ligadas ao estar ativo, vivo.
Qual a sua ideia de felicidade 
perfeita?
Poder ver crescer o meu filho e 
estarmos os três juntos (a Andreia,  
o João e eu)
Qual o seu maior feito?
Penso sempre que o melhor e o maior 
ainda está para vir. Mas, a nível 
profissional, penso que me orgulho 
da minha carreira, portanto é um feito 
em construção.

Esta entrevista foi realizada seguindo 
as premissas do famoso Questionário 
de Proust, que pretende refletir a 
personalidade do entrevistado. O nome 
e popularidade deste questionário estão 
relacionados com as respostas dadas  
pelo escritor francês Marcel Proust.

Se morresse e ressuscitasse como 
uma pessoa ou animal, quem 
escolheria ser?
Se fosse um animal seria um 
paquiderme, de certeza [risos]. 
Quem são os seus heróis 
na vida real?
São todos aqueles que contribuem 
para o bem comum, que acreditam 
que podemos mudar o rumo dos 
acontecimentos e ser melhores como 
seres humanos. São aqueles que dão 
a vida para salvar quem precisa de 
ajuda.
O que aprecia mais nos seus  
amigos e família?
Tudo. O bom e o menos bom.  
Não quero com isto dizer que não 
haja sentido crítico e capacidade 

de análise, diálogo, discussão e 
jantaradas. Apreciar a vida e deixar 
fluir o que nos une e trabalhar o que 
nos podia separar.
Se pudesse mudar algo em si,  
o que seria?
Ser menos interiormente ansioso.
Quem é o seu ator/atriz favorito/a?
Com quem eu gosto muito de 
trabalhar, que me perdoem os outros 
colegas, é com a Elsa Galvão. Por isso 
posso dizer que a Elsa é a minha atriz 
favorita.
Qual a fgura do mundo do teatro 
que mais admira?
Almeida Garrett. Por estar ligado 
à criação do Teatro Nacional e ao 
Conservatório, portanto, ao ensino  
do teatro.
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o meu montepio
SOLIDARIEDADE

RUNNING

A CORRIDA DOS

O número cinco (5) vai estar em desta-
que durante a próxima edição da Cor-
rida Montepio, que a 22 de outubro jun-
tará milhares de participantes de todas 
as idades entre o Rossio e o Terreiro do 
Paço, na baixa lisboeta. Isto porque, na 
sua quinta edição, a Corrida Montepio 
espera chegar aos 50 000 participan-
tes, se juntarmos os números de todas 
as edições. São 50 000 boas notícias 
para o exercício físico e bem-estar dos 
participantes mas também para o dia 
a dia dos milhares de cidadãos que fo-
ram ajudados pelo valor recolhido pe-
la Associação Mutualista Montepio e 
reencaminhado para instituições de 
solidariedade social – nas quatro edi-
ções já realizadas, as inscrições arre-
cadaram 216 000 euros para institui-
ções como a Cáritas, Liga Portuguesa 
contra o Cancro, Cruz Vermelha Por-
tuguesa ou Associação Dignitude.

Muita diversão a 22 de outubro
A 5ª Corrida Montepio vai realizar-
-se a 22 de outubro e o valor das ins-
crições reverte, na totalidade, a favor 
do Projeto Quinta das Camélias – Re-
sistências Assistidas, da Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas 
(ADFA).

Com partida do Rossio, estão pre-
vistas várias provas, da mais difícil (os 
10 km de corrida), às mais leves: cami-
nhada de 5 km e os diferentes percur-
sos para as crianças do Clube Pelicas, 
adequados a cada escalão etário. 

Os três primeiros a cortar a meta, 
nos segmentos feminino e masculino, 
receberão um prémio. Que, ainda as-
sim, será sempre secundário. O pré-
mio principal – contribuir para o valor 
das inscrições – está assegurado por 
todos os mais de 12 000 participantes 
previstos. Já começou a treinar?

EM CINCO EDIÇÕES,  
A CORRIDA MONTEPIO 
REUNIU O RESPEITO 
E A SOLIDARIEDADE 
DE MILHARES DE 
PARTICIPANTES QUE 
FAZEM DESTE UM DOS 
MAIORES EVENTOS  
DE RUNNING DO PAÍS
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A Associação Mutualista Montepio 
(AMM) foi eleita para a vice-presi-
dência da Associação Internacional 
das Mutualidades (AIM), organiza-
ção que representa as instituições 
que, em todo o mundo, se regem  
pelos princípios da solidariedade e 
do mutualismo, ficando responsável 
pelos pelouros do Mutualismo e da 
Economia Social.

“É o reconhecimento institucio-
nal do trabalho da Associação Mu-

tualista Montepio”, explica Pedro  
Bleck Silva, a quem caberá a represen-
tação da AMM, em nome do Conse-
lho de Administração da mutualidade. 

A eleição da Associação Mutua-
lista Montepio foi acolhida por una-
nimidade. A Associação foi ainda  
reconduzida na presidência do  
Grupo de Trabalho Mutual Values, 
que tem a seu cargo a defesa e pro-
moção do modelo mutualista a nível 
internacional.

“Não há praticamente aspetos nega-
tivos”. O balanço é de Jorge de Sá, 
coordenador da Universidade de  
Verão Montepio, uma iniciativa que 
uniu todo o setor da economia social 
no final de julho, em Lisboa, e que te-
ve como parceiros a Associação Mu-
tualista Montepio e a Universidade 
Autónoma de Lisboa. Ao painel de 
luxo da iniciativa responderam mais 

de cinco dezenas de dirigentes de  
todas as áreas da economia social e 
mais de duas centenas a partir de pla-
taformas digitais.

Para Jorge de Sá, esta iniciativa 
marcou o início de uma nova fase do 
setor da economia social. “É um setor 
discreto, que fala pouco dele próprio. 
Está muito agarrado ao território e à 
proximidade com as pessoas”, defende. 

Iniciativa para continuar
Muitos dos temas mais prementes do 
setor da economia social foram já tra-
tados nesta edição da universidade de 
verão, mas muitos outros estão por tra-
tar. “Temos muitas áreas para abordar 
em futuras iniciativas”, concluiu. 

Associação 
Mutualista na vice- 
-presidência da AIM
A Associação Mutualista vai  
ficar responsável pelos pelouros  
do Mutualismo e da Economia 
Social.

Universidade  
de Verão Montepio: 
aposta ganha
Mais de cinco dezenas de 
dirigentes do setor da economia 
social participaram na iniciativa.

5 argumentos para... 
... participar na Corrida 
Montepio
1.  Ajuda uma instituição  

de solidariedade social e,  
com isso, os cidadãos 
protegidos por esta

2.  Promove ou reforça o seu 
bem-estar, através da prática 
do exercício físico, reduzindo 
assim, potencialmente, as idas 
ao médico

3.  Participa numa manhã 
diferente, com iniciativas para 
todos, e faz novos amigos

4.  Sente-se stressado?  
Correr ajuda-o a relaxar  
e a ser mais feliz

5.  Tem uma história diferente 
para partilhar no escritório,  
na segunda-feira de manhã

... participar na 
caminhada de 5 km 
1.  Queima algumas calorias de 

forma natural

2.  Realiza uma atividade 
descontraída junto a milhares 
de pessoas 

3.  Melhora a sua memória: fazer 
exercício ajuda a manter uma 
mente sã 

4.  Fica com uma outra perspetiva  
de uma das zonas mais belas  
de Lisboa

5.  Caminha ao seu ritmo e reduz  
o stress do dia a dia

... inscrever o/s seus/s 
filho/s na Corrida Pelicas 
(300 a 700 metros)
1.  Tem animação garantida 

durante toda a manhã,  
da música ao desporto

2.  Integra-o/s numa atividade  
de competição saudável

3.  Desafia-o a testar os limites 
junto de crianças da sua idade

4.  Ensina-lhe que perder  
ou ganhar é desporto

5.  Garante um diploma que pode 
afixar no/s seu/s quarto/s
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E BENEFÍCIOS  
PARA ASSOCIADOS

VANTAGENS DE SER  
ASSOCIADO/A MONTEPIO

Museu do Brincar  
em Vagos
50% de desconto  
nos ingressos.

museudobrincar.com

Universidade Europeia 
IADE / IPAM
10% nas licenciaturas 
10% nos mestrados da 
Universidade Europeia e do IPAM 
e nos mestrados de Design  
e Visual Culture (EN), Design  
de Interação, Branding e Design  
de Moda e Design Management 
do IADE.
5% nos mestrados de Design e 
Cultura Visual, Design de Produto 
e Espaço e Design & Publicidade 
10% em pós-graduações
20% em Executive Masters.

info.europeia.pt 
iade.pt 
ipam.pt

Hard Rock Cafe 
Porto
10% de desconto nas 
refeições e bebidas
e  5 % nos artigos de 
merchandising da loja.

hardrock.com WSK – Travelling 
Portugal

5% em todos 
 os pacotes turísticos.

travelling-portugal.com

Carglass
20% de desconto em todos 

os serviços de reparação 
e substituição de vidros 

automóveis, em polimento 
de faróis e substituição 
do filtro de ar e 30% de 

desconto na aquisição de 
escovas limpa para-brisas. 

Oferta de aplicação de 
repelente de chuva no  

para-brisas em caso de 
reparação ou substituição  

do para-brisas.

carglass.pt 

Piscinas  
Municipais  
da Guarda

15% de desconto no 
acesso às piscinas.

mun-guarda.pt

15%
DESCONTO

15%
DESCONTO 

Faro Boutique Hotel
10% de desconto sobre os 
valores apresentados no 
site do Faro Boutique Hotel e 
10% em todos os consumos 
realizados no Lounge Bar ou 
Roof Top Bar.

faroboutiquehotel.pt

Study Time – Academias  
do Conhecimento
COIMBRA

15% de desconto em todos  
os serviços prestados:
•  Explicações e Estudo 

Acompanhado 
•  Formação Profissional Certificada 

em Línguas, Secretariado, 
Matemáticas, Turismo  
e Lazer e  Saúde

•  Cursos de Línguas e preparações 
para exames

• Cursos livres de Informática
•  Serviços de Psicopedagogia: 

Avaliação cognitiva, Apoio 
psicopedagógico, Orientação 
vocacional;

•  ATL, campos de férias e festas  
de aniversário.

studytime.pt

10%
DESCONTO

30%
DESCONTO

DESCONTOS

10%
DESCONTO

5%
DESCONTO

50%
DESCONTO
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Servensino
15% de desconto em 
livros escolares (10% 
em desconto imediato 
e 5% em vale). 

20% de desconto em  
livros não escolares 
(10% em desconto 
imediato e 10% em 
vale de desconto com 
exceção dos livros 
publicados há menos  
de 6 meses).

Oferta dos portes de 
envio e encomendas 
a efetuar através do 
endereço protocolo@
servensino.pt referindo o 
código PRT2017-AMMG.

servensino.pt

15%
DESCONTO

Site XXI
FAFE

10% de desconto em 
todos os serviços 
prestados (centro de 
estudos, explicações, 
eventos e formação).

sitexxi.com

AQUASHOW 
Dias bem passados
O Aquashow é conhecido pelas novidades 
anuais. O que nos reserva 2017?
Este ano temos o River Slide. É um escorrega 
com 147m de comprimento e 2m de diâmetro 
para ser percorrido com recurso a uma boia 
familiar com capacidade para três a quatro 
pessoas. No interior, é possível apreciar um 
efeito de iluminação LED. 
E para 2018, como vão surpreender as 
famílias?
Em 2018 vamos ter uma grande novidade. 
Algo único na Península Ibérica e que vai 
permitir receber os nossos visitantes não só 
no verão mas todo o ano. Posso adiantar que 
se trata de um parque aquático coberto, com 
escorregas e várias piscinas de lazer, aventura 
e relaxamento para todas as idades.
Os associados Montepio têm 15% de desconto 
na entrada para o parque aquático e nas 
reservas para o hotel. O lançamento do hotel 
foi o concluir de uma espécie de ciclo  
de diversão?  
O hotel funciona um pouco como refúgio. 
Depois de um dia de diversão e emoções fortes, 
nada como chegar ao hotel, relaxar numa 
piscina mais calma, no SPA ou tomar uma 
refeição, uma bebida e descansar. É também 
importante no apoio às muitas famílias que 
nos visitam, permitindo-lhes entrar e sair do 
parque com as crianças as vezes que forem 
necessárias. Sempre nos fez todo o sentido 
incluir esta unidade hoteleira no complexo, é 
uma enorme mais-valia e tornou-se um aliado 
essencial do nosso negócio. 

Testemunho de Celestino Santos,  
diretor-geral do Aquashow

10%
DESCONTO

Descontos para associados Montepio 
Novos acordos celebrados

AUTO E TRANSPORTES

ALPENÓLEO - 
ACESSÓRIOS AUTO
ALPENDORADA

CONSUMO 
LIVRARIA

SERVENSINO -   
- DISTRIBUIDOR E 
COMÉRCIO DE LIVROS
PALMELA

CULTURA E LAZER   
MUSEUS

MUSEU DO BRINCAR
VAGOS

DESPORTO

WORKOUT STORE - 
- SPORTS AND 
NUTRITION
RIO MAIOR

PISCINAS MUNICIPAIS 
DA GUARDA
GUARDA

EDUCAÇÃO  
E FORMAÇÃO

STUDY TIME -  
- ACADEMIAS DO 
CONHECIMENTO
COIMBRA

SITE XXI - CENTRO DE 
ESTUDOS 
FAFE

SAÚDE E BEM ESTAR  
CLÍNICAS/ CONSULTÓRIOS

CLÍNICA DR. JOÃO LIMA
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

CENTRO MÉDICO  
DO ATLÂNTICO
FUNCHAL

ALPEDENTÁRIA -  
- CLÍNICA MÉDICO 
DENTÁRIA
ALPENDORADA

MEDICINA DENTÁRIA 
DR. MANUEL PEREIRA 
ALVES
VILA NOVA DE GAIA

CLÍNICA MÉDICO 
DENTÁRIA SUSANA 
MOTA
PAÇOS DE FERREIRA

SAÚDE E BEM ESTAR  
FARMÁCIAS

FARMÁCIA SETE RIOS
LISBOA

TURISMO 
AGÊNCIAS DE VIAGEM

WSK - TRAVELLING 
PORTUGAL

TURISMO 
UNIDADES HOTELEIRAS

FARO BOUTIQUE HOTEL
FARO

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS RESULTANTES 
DESTES E OUTROS ACORDOS EM 
MONTEPIO.ORG

15%
DESCONTO 
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EXPERIÊNCIAS  
E INICIATIVAS PARA  
TER EM AGENDA

A PENSAR  
EM SI

Se é Associado Montepio pode  
usufruir das atividades permanentes 

f BookCrossing

f Clube de leitura

f Formações e cursos livres

f Iniciativas do Clube Pelicas

f Encontros GEPE

f RUTIS Porto

f Encontros Toastmasters

f Tertúlias e conferências

f Universidade Sénior de Santo 
António - Lisboa

f Speak - intercâmbio linguístico

Viva os espaços 
atmosfera m

EXPERIÊNCIA

VINDIMAS  
NA QUINTA  
DA PACHECA
LAMEGO 
23 de setembro
Junte-se à Lagarada que celebra 
as vindimas na Quinta da 
Pacheca e deguste os melhores 
vinhos daquela casa do Douro 
Vinhateiro. Venha fazer parte  
da tradição vinícola pisando  
as uvas e acabando o dia com 
um jantar na Adega da Quinta.

EXPERIÊNCIA

TRAIL CAMP 
EXPERIENCE  
COM CARLOS SÁ  
PARQUE NACIONAL 
PENEDA-GERÊS 
1 e 2 de dezembro
Dois dias de muitas emoções 
e resistência conduzidos pelo 
ultramaratonista Carlos Sá. 
Uma experiência de superação 
da natureza, num cenário 
de montanha, que vai da 
preparação do trail até a uma 
maratona de 42km.

ATMOSFERA M

CURSO  
DE INFORMÁTICA
LISBOA 
10 de outubro a 12 de junho 
Gratuito e exclusivo para associados, o 
curso de Informática é uma iniciativa 
do espaço atmosfera m e da Academia 
das Ciências de Lisboa. Atualize os 
seus conhecimentos e mantenha-se 
ativo na procura de saber.

INICIATIVA

AO LONGO DAS 
MURALHAS DO PORTO 
PORTO 
15 de outubro
A Cidade Invicta está na moda e as 
suas muralhas envolvem a história de 
um Porto que tem muito para contar 
pela mão do arqueólogo e historiador 
Joel Cleto. Venha passar uma manhã 
diferente em família.

aleppo(nica)

ESPERAMOS POR SI
PORTO | Rua Júlio Dinis, n.° 160, 6.° piso 
CONTACTOS T.: 220 004 270  
e-mail atmosferam.porto@montepio.pt 
horário Segunda a sexta-feira, das 9h00 
às 19h00 | Sábados das 11h00 às 17h00 
(Biblioteca das 13h00 às 19h00) 
 Encerrado aos domingos e feriados

LISBOA | Rua Castilho, n.° 5  
CONTACTOS T.: 210 002 730  
e-mail atmosferam.lisboa@montepio.pt 
horário Segunda a sexta-feira, das 9h00  
às 19h00 | Sábados, das 11h00 às 17h00   
Encerrado aos domingos e feriados.

Conheça estas e outras Experiências 
Montepio em montepio.org ou na APP, 
inscreva-se e viva momentos únicos.
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