
Multiplicaram-se os alertas para a falta de mão-de-obra. 
De acordo com os empresários do turismo, são neces-
sários 40 mil trabalhadores para suprir as necessida-
des de um país que, em 2017, bateu todos os recordes 

HOTELARIA E RESTAURAÇÃO

Sob o signo do turismo
e recebeu 20,6 milhões de hóspedes. Do outro lado, os 
trabalhadores e os sindicatos explicam que, apesar do 
avanço dos valores das receitas para o dobro de há dez 
anos, os salários continuam nos mínimos. págs. 8 e 9

a Voz do Operário

Férias, a história 
de uma luta

Avança descentralização 
de competências

Centenário do 
nascimento de Mandela

Para muitos, o verão é sinónimo de férias. É a esta-
ção preferida dos portugueses para gozar o descan-
so merecido. Mas nem sempre foi assim. Na teoria, 
o regime fascista regulamentou as férias na lei em 
1937 mas na prática só a partir de 1974 é que a es-
magadora maioria da população acedeu a esse di-
reito. págs. 10 e 11

A transferência de trabalhadores e dos recursos pa-
trimoniais e financeiros que o governo quer descen-
tralizar para as autarquias arranca em 2019 e deverá 
estar concluída em 2021. Da intenção à prática, PS 
e PSD aproveitaram a última sessão legislativa para 
aprovar o pacote da descentralização de competên-
cias com a abstenção do CDS. pág. 13

O centésimo aniversário do resistente sul-africano 
contra o apartheid foi celebrado em todo o mun-
do. O fim do regime de segregação racial foi uma 
das conquistas da luta travada pelo Congresso Na-
cional Africano (ANC) e por Mandela, encarcerado 
durante 27 anos em várias prisões, acusado de ter-
rorismo. pág. 14

Fundado em 11 de outubro de 1879 pelos operários manipuladores do tabaco
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A VOZ DO OPERÁRIO
Fim do ano letivo 
em festa
A comunidade educativa d’A Voz encerrou mais um 
ano letivo com festas nos diferentes espaços com mui-
tas atividades e com a alegria que a carateriza. Em se-
tembro, voltam as aulas e as brincadeiras. pág. 3

ENTREVISTA
Joana Gorjão Henriques
A jornalista do Público, que tem acompanhado o fenó-
meno do racismo, é peremptória em afirmar que tam-
bém as instituições fazem parte do problema. À con-
versa com A Voz do Operário, comentou a forma como 
Portugal se comporta com o seu passado colonial e 
como é que isso se traduz nos dias de hoje. págs. 6 e 7
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A reestruturação que vem sendo imple-
mentada n’A Voz do Operário está tam-
bém a produzir efeitos na área da comu-
nicação, tornando possível que voltemos 
a publicar o nosso jornal em agosto, o 
que já não acontecia há largos anos.

Saliente-se que este maior enfoque 
dado à área da comunicação, teve como 
primeiro grande passo a atualização do 
nosso site, processo que não se encon-
tra concluído, estando a ser considerada 
a publicação digital do nosso jornal em 
moldes mais amigáveis.

Paralelamente, encetámos uma nova 
forma de comunicação com os sócios, 
através de e-mail, com a divulgação do 
“Notícias da Voz”, num processo que 
também está em fase de estudo com vista 
à sua melhoria.

Em conjunto com o jornal, temos dis-
tribuído aos sócios outras publicações, 
como sejam a revista sobre os trinta anos 
da Marcha Infantil d’A Voz do Operário, 
assinalando desta forma a marca indelé-
vel da nossa Marcha nas Festas de Lisboa 
e homenageando todos aqueles milhares 
de crianças e voluntários que ao longo de 
três décadas vêm recriando esta impor-
tante atividade da nossa Instituição.

No âmbito da comemoração dos 138 
anos do jornal, foi distribuída em ou-
tubro a revista Fado n’A Voz, onde se 
salienta a forte ligação entre o fado e a 
nossa Instituição, dando conta da ori-
gem do fado, como género praticado 
pelos operários, com profundo carater 
reivindicativo, a defesa que dele foi fei-
ta no nosso jornal quando este ainda era 
mal visto por outros setores da socie-
dade, bem como a história de grandes 
fadistas que tiveram uma profunda liga-
ção à A Voz do Operário.

Já este ano, no âmbito da comemora-
ção do 135º aniversário d’A Voz do Ope-
rário, produzimos um livro que conta a 
riquíssima história da Instituição e cons-
titui igualmente uma relevante homena-
gem aos fundadores e todos aqueles que 
ao longo de tantas gerações souberam 
honrar os desígnios d’A Voz do Operário, 
sempre no trilho da luta contra a explo-
ração e pela emancipação dos trabalha-
dores, assinalando o percurso da nossa 
Instituição até aos nossos dias.

A comunicação tem sempre um papel 
muito importante em qualquer Institui-
ção, mas ainda mais na nossa, ou não 
fosse o jornal o seu percursor.

Em 1879, quando os operários tabaqueiros fundaram este jornal, o direito 
às férias era uma miragem. O trabalho extenuante avolumava-se, a luta 
que se travava era pelo alívio da carga horária e agosto era apenas um 
mês como os outros. Quase século e meio depois, para muitos, é sinóni-
mo de férias. Mas este direito, como tanto outros, continua no campo 
de disputa entre trabalhadores e patrões. PS, PSD e CDS-PP acabam de 
rejeitar uma proposta do PCP e do BE que defendia a reposição dos 25 
dias úteis de férias retirados a mando da troika pelo anterior governo. Do 
lado errado da história, o PS junta-se à direita e serve de barreira à recu-
peração de direitos. É mais um episódio a somar à aprovação da reforma 
laboral com Rui Rio e Assunção Cristas para satisfação de patrões e UGT.

Apesar desta prenda de Natal antecipada, os empresários do setor 
do turismo foram notícia nas páginas dos principais jornais nacionais 
pela suposta falta de mão-de-obra. Queixam-se da falta de mobilidade 
dentro das cidades e piscam o olho à imigração. Em momento algum se 
atrevem a falar dos baixos salários, do trabalho precário e das condições 
miseráveis em que exercem a sua atividade milhares de trabalhadores da 
hotelaria e restauração. Fica também evidente que a exploração laboral 
precisa do racismo e da xenofobia, sobretudo no que diz respeito à dis-
criminação salarial. Sabem que os imigrantes, sobretudo ilegais, estão 
dispostos a aceitar quaisquer condições salariais e horários.

Num momento em que Portugal é abalado por sucessivos escândalos 
de violência racista a envolver forças policiais e segurança privada, im-
porta que o governo e as diferentes instituições ajam com contundência. 
A jovem colombiana Nicole Quinayas esmurrada por um segurança no 
Porto e abandonada à sua sorte pela PSP é apenas mais um caso que en-
vergonha um país pouco habituado a lidar com o seu próprio passado.

Quando se assinala o centenário do nascimento de Nelson Mande-
la, importa recordar que o herói sul-africano nem sempre foi uma figura 
consensual. Encarcerado durante 27 anos por combater a violência de um 
regime racista num país de maioria negra, defendeu sempre os oprimidos 
e nunca escondeu a sua oposição ao sistema capitalista. Em 1987, na As-
sembleia-Geral das Nações Unidas, o governo liderado por Cavaco Silva, 
ao lado dos Estados Unidos e do Reino Unido, votou contra uma resolução 
que exigia a libertação de Mandela. Agora que Israel acaba de instituir, de 
facto, o apartheid na legislação, é tempo de o mundo se levantar pelo povo 
palestiniano e impedir que a barbárie se prolongue ao longo dos tempos.

Foi numa reunião de operários taba-
queiros, em que se debatiam os muitos 
problemas da classe e se repudiava o 
facto de os jornais de então terem recu-
sado a publicação de uma artigo sobre 
os seus problemas e reivindicações, que 
Custódio Gomes proferiu a célebre frase: 
“Soubesse eu escrever, que não estava 
com demoras. Já há muito que tínhamos 
jornal; bem ou mal, o que lá se disser é o 
que é a verdade. Amanhã reúne a nossa 
Associação e hei de propor que se publi-
que um periódico que nos defenda a to-
dos e mesmo aos nossos companheiros 
de outras classes.”

E nessa reunião Custódio Gomes deu 
a conhecer o seu projeto e foi Custódio 
Braz Pacheco, que desenvolveu esta pro-
posta relembrando os problemas da clas-
se e a ausência de um jornal dedicado às 
batalhas laborais e à emancipação dos 
trabalhadores. Um jornal onde não fosse 
preciso mendigar um espaço para a pu-
blicação de notícias, porque ele próprio 
estava ao serviço da causa operária. 

E assim, em 11 de outubro de 1879 foi 
publicado o número inaugural do jornal 
“A Voz do Operário”, tendo Custódio Braz 
Pacheco assinado o editorial, no qual se 
delinearam as diretrizes do jornal, de-
signadamente: “pugnar denodadamente 
pelos interesses materiais e morais da 
classe que representa; concorrer quanto 
possível para a educação e moral da clas-
se operária e instrução do povo, defender 
os que sofrerem injustiças; vexames e 
violências; promover o desenvolvimento 
da agricultura, da indústria e do comér-
cio, e trabalhar incessantemente para o 
bem-estar social” prosseguindo noutro 
texto: “pugnar pelos nossos interesses 
materiais e morais, fazermos sentir aos 
nossos opressores que, pelo trabalho e 
pela palavra, temos a força precisa para 
sacudirmos o jugo de ferro que nos qui-
seram impor, e bem assim demonstrar-
mos, com argumentos indestrutíveis, 
que a classe operária desempenha um 
importante papel no teatro do mundo”. 

O nosso jornal faz parte do restrito gru-
po da imprensa centenária, sendo o mais 
antigo jornal operário em publicação. 

Sempre cumpriu com os desígnios dos 
seus fundadores, mantendo-se irredutí-
vel na defesa dos justos interesses dos 
trabalhadores.

Manuel Figueiredo,
Presidente da Direção

Membro da
Associação da 
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Atividades de fim de ano letivo
ESCOLAS

A festa que juntou a comunidade edu-
cativa do Espaço da Graça marcou a en-
trada no verão e a despedida dos alunos 
finalistas. Antes, os meninos da creche 
participaram na oficina “Filho de peixe...
sabe nadar!” no Centro Cultural de Be-
lém. Numa sala forrada de papel branco, 
ouviram a história da evolução da vida 
na Terra. De seguida, pintaram no chão, 
nas paredes, e até uns aos outros, com 
pincéis, com rolos e com esponjas. Expe-
rimentaram borrifadores e atiraram bo-
las de pasta contra as paredes.

Espaço Educativo 
da Graça

No Espaço Educativo da Baixa da Ba-
nheira, as crianças envolveram-se em 
diversas atividades que marcaram o ve-
rão e o fim do ano letivo. A alegria e as 
brincadeiras fizeram parte da festa de 
despedida com um arraial que juntou 
os alunos, pais e funcionários. Em julho, 
houve também brincadeiras com água 
tanto nos passeios à Costa da Caparica 
como no próprio espaço educativo.

Espaço Educativo 
da Baixa da Banheira

As crianças do Espaço Educativo do Res-
telo viveram uma noite especial com di-
ferentes atividades naquele pólo d’A Voz 
do Operário onde não faltaram as tendas 
e os sacos de cama. Para além de anda-
rem descalças na terra, de brincarem e 
correrem, os alunos ainda puderam dan-
çar e viram os seus rostos decorados com 
pinturas faciais. A noite deu ainda para 
saborearem um filme com pipocas, entre 
outras guloseimas. Em conjunto com o 
arraial de fim de ano letivo, foi uma boa 
maneira de marcar a despedida.

Espaço Educativo 
do Restelo
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Carta coletiva de uma das turmas) Assumir as nossas 
turmas como verdadeiras comunidades de aprendiza-
gem pressupõe a criação de condições para a promoção 
de circuitos de comunicação, em particular a correspon-
dência interescolar. Este foi o desafio assumido por nós 
durante este ano letivo com as nossas turmas do 3.º ano. 
A correspondência levou-nos a partilhar vivências, pro-
duções, dúvidas, mudanças e desafios que deram signifi-
cado à comunicação na vida de cada turma. 

A sintaxe do MEM no primeiro 
ciclo em turmas com alunos de 
diferentes anos de escolaridade

Helena Menor, Dora Agostinho, Marta Comparada, 
Susana Ramalho e Kátia Souza

No ano passado, o nosso grupo cooperativo fez uma 
comunicação intitulada “A heterogeneidade como for-
ça motriz dos projetos de aprendizagem” em que falá-
vamos acerca dos projetos que desenvolvemos com os 
grupos com quem trabalhamos. As pessoas que ouvi-
ram e comentaram o que apresentámos, lançaram-nos 
o desafio de, neste ano, explicarmos melhor a forma 
como nos organizamos com crianças de vários anos 
de escolaridade, nomeadamente, no primeiro ciclo da 
educação básica. Assim, nesta comunicação vamos fa-
lar de interações entre as crianças, como exploramos 
com elas o currículo e como é o nosso dia-a-dia regula-
do pelo Conselho, desenvolvendo projetos, regulando 
o trabalho autónomo, comunicando entre nós e com os 
outros, as nossas produções.

Quando o eu se transforma em 
nós: a descoberta da importância 
do trabalho em equipa

Carolina Dias

A educação das crianças nas primeiras idades é uma ta-
refa estimulante e desafiante, mas altamente comple-
xa. Por esse motivo, falar de educação em creche tem, 
obrigatoriamente, que ser falar de trabalho em equipa. 
Falar de educação em creche tem, de facto, que incluir 
a conversa da assunção da atitude de estar junto das 
colegas que, dia após dia, enfrentam esta tarefa desa-
fiante connosco e que o fazem com a mesma alegria 
que nós. Esta comunicação surge, então, de um traba-
lho que foi sendo desenvolvido ao longo deste ano le-
tivo e que foi iniciado na Formação de Ação Cooperada 
do MEM na Creche. Resulta, portanto, da minha cons-

Centenas de docentes participaram no 40.º Congresso 
do Movimento da Escola Moderna (MEM) que se reali-
zou em Aveiro, entre 19 e 21 de julho, no Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Administração da Universidade 
de Aveiro. Os professores preencheram os três dias do 
encontro partilhando as diferentes experiências, fruto 
do trabalho realizado em estabelecimentos de ensino 
em várias regiões do país. 

Só d’A Voz do Operário, foram 35 profissionais que, 
em cada ano, constroem com alunos e pais um modelo 
de ensino distinto, sendo uma das maiores participações 
de sempre, afirmou a este jornal Fábio Correia. O pro-
fessor do 1.º ciclo no Espaço Educativo da Graça expli-
cou que entre os participantes estava gente de todos os 
equipamentos d’A Voz. Entre as muitas apresentações 
orais apresentadas ao longo do congresso, o trabalho 
desenvolvido n’A Voz do Operário foi objeto de seis co-
municações. Foram apresentadas por professores do 1.º 
ciclo e do 2.º ciclo do Equipamento Educativo da Graça 
e do Equipamento Educativo da Ajuda. Na quinta-feira, 
depois da sessão de abertura, os participantes puderam 
visitar a exposição de práticas pedagógicas em diversos 
níveis de ensino, onde não faltaram trabalhos de pro-
fessores d’A Voz do Operário. Fábio Correia descreveu 
a participação na mostra como sendo um trabalho com 
um grande potencial. Na exposição foi exposta a corres-
pondência entre alunos d’A Voz e de uma turma de uma 
escola pública. Durante um ano, as crianças trocaram 
cartas com desafios de matemática, textos escritos pe-
las duas turmas de português e até houve intercâmbio 

audiovisual. Os alunos d’A Voz receberam um pequeno 
filme com um espetáculo de teatro e responderam com 
uma curta-metragem de desenhos animados.

Durante os três dias, os relatos de práticas foram 
uma constante incidindo sobretudo na educação pré
-escolar, ensino básico e secundário. Na sexta-feira, 
os congressistas puderam assistir ao colóquio “Nós e o 
Regresso da Educação para a Cidadania”. O último dia 
foi dedicado à “Gestão cooperada do currículo como 
forma de socialização democrática” antes do fórum de 
debate livre sobre o MEM.

Durante o decurso do congresso não faltou o jantar 
que juntou pessoas de todos os equipamentos das esco-
las d’A Voz e que constituiu um importante momento de 
convívio e partilha de experiências.

Resumos das comunicações d’A Voz:

“Cem Soldos” de 
trabalho cooperado

Helena Menor, Dora Agostinho, Marta Comparada 
e Miguel Atalaia

Todos os anos organizamos muitos dias de trabalho fora 
da nossa escola, alguns em regime de acantonamento. 
Este ano, integrámo-nos na comunidade de Cem Soldos 
e vivemos a aldeia, com as suas rotinas, os seus saberes 
e as suas gentes. Nesta comunicação, vamos mostrar-
vos como nos organizámos previamente, como vivemos 
estes dias fora das nossas casas, da nossa escola e das 
nossas famílias e como a comunidade de Cem Soldos se 
organizou para nos receber e integrar. Falaremos tam-
bém do trabalho que desenvolvemos posteriormente, 
das aprendizagens que fizémos e de como as comunicá-
mos à comunidade escolar.

A correspondência interescolar: 
um circuito de comunicação 
potenciador de aprendizagens

Diana Resende e Fábio Correia

“Queridos correspondentes, parece que esta é a nossa 
última carta. Queremos dizer-vos que foi muito bom 
termos feito este projeto convosco. Conhecer-vos, ain-
da por cima através da escrita, trouxe-nos tantas coisas 
novas… Trouxe-nos mistério, porque líamos as vossas 
cartas sem nunca vos ter visto, vontade de escrever mais 
e de melhorar a nossa escrita, desafios para trabalhar 
objetivos das listas de verificação, inspiração para fazer 
coisas novas e para partilhar aquilo que fizemos.” (In 

A Voz do Operário 
no Congresso do MEM

Cartaz do Congresso do MEM 2018
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trução como profissional e como pessoa que encontra 
no MEM o sentido para a sua ação pedagógica e que 
descobre na sua equipa de sala o confortoe o desafio da 
sua prática profissional.

O professor principiante e 
o processo de apropriação do 
modelo pedagógico Movimento 
da Escola Moderna

Helena Galvão

O modelo pedagógico Movimento da Escola Moder-
na foi-me apresentado no decurso da minha formação 
inicial. Neste início de atividade profissional, o proces-
so de apropriação do modelo conjugado com um com-
plexo processo de socialização vivenciado (Silva, 1997; 
Veenman, 1984) conduziram a um conjunto de inquieta-

ções às quais tenho procurado dar resposta. 
O tornar-se professor, entenda-se por adaptação à 

cultura de uma dada instituição, com momentos de in-
tensa aprendizagem, reinterpretação de valores e cren-
ças (Carter & Doyle, 1996; Ovens et al, 2016), deverá 
merecer um maior destaque nas atuais discussões em 
torno de cenários de desenvolvimento profissional de 
professores. De acordo com Flores (1999) o otimismo 
e as altas expetativas caraterizam a atitude de um jo-
vem professor, este procura conferir à sua prática to-
das as ideias vanguardistas assimiladas no decurso da 
sua formação inicial. É neste cenário que o professor 
principiante se debate com os dilemas entre o self e o 
contexto. 

Assim, ao longo da comunicação revisitarei alguns 
dos constrangimentos sentidos no momento de apro-
priação do modelo (planificação cooperada, organização 

fica, alicerçada na curiosidade natural das crianças e no 
prazer da descoberta.  

Um modelo pedagógico alternativo

O MEM surgiu a partir da atividade de seis professores 
que se constituíram, em fevereiro de 1965, num Grupo de 
Trabalho de Promoção Pedagógica impulsionado pelos 
cursos de aperfeiçoamento profissional de professores 
que Rui Grácio promoveu e dirigiu no Sindicato Nacio-
nal de Professores. Segundo a página do movimento, esse 
grupo inicial analisava e refletia sobre as suas práticas de 
ensino a partir de relatos apoiados nos trabalhos dos alu-
nos, complementando essa atividade com a produção de 
instrumentos auxiliares do trabalho pedagógico e com a 
leitura e debate de textos promotores do seu desenvol-
vimento teórico. Estes três objetivos de formação e de 
construção da profissão foram adotados pelo MEM quan-
do, no ano seguinte, Rosalina Gomes de Almeida e Sérgio 
Niza assumiram, estrategicamente, no congresso francês 
da Escola Moderna, em Perpignan, a responsabilidade de 
integrar, com a discrição requerida pela vida sob ditadura, 
a Federação Internacional dos Movimentos de Escola Mo-
derna (FIMEM). A intenção era conseguirem apoio para 
o projeto que haviam empreendido e a que se associou 
a experiência dos professores do Centro Infantil Helen 
Keller, a que ambos pertenciam e onde se utilizavam já as 
técnicas Freinet, introduzidas com o estímulo de Maria 
Amália Borges antes de partir para o Canadá em 1963.O 
Movimento da Escola Moderna Portuguesa reorientou, 
desde os anos oitenta, o seu trabalho de formação coope-
rada e o respetivo modelo pedagógico de intervenção es-
colar para uma perspetiva cultural e comunicativa decor-
rente dos trabalhos de Vigotski e de Bruner, entre outros. 
A experiência acumulada nos tempos de resistência, du-
rante a ditadura, constituiu um ensaio e um investimento 
pedagógico inestimáveis para o que foi possível realizar 
ao longo das últimas décadas. Ao anteciparmos a orga-
nização democrática do trabalho nas escolas tornou-se 
mais determinante, em regime político-democrático após 
abril de 74, fazer avançar uma alternativa de socializa-
ção democrática dos estudantes assente na organização 
e gestão cooperadas do trabalho curricular das turmas, 
entendidas pelo MEM como comunidades democráticas 
de aprendizagem.

do trabalho autónomo, gestão cooperada dos apoios ...), 
identificados ao longo do ano letivo agora findo, mas 
também as estratégias encontradas, em alguns casos, 
e que me permitiram ultrapassá-los, e ainda, os meios 
que me conduziram às mesmas nomeadamente relatos 
de práticas do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário. Pretende-
se, assim, que esta comunicação seja um momento de 
reflexão em torno do professor principiante, que resulte 
num processo de construção conjunta, objetivando-se 
na melhoria da minha (nossa) prática. 

Contributos para a construção 
de conhecimento em Ciência

Ana Arcadinho

Com a presente comunicação, pretendo partilhar o tra-
balho realizado e a reflexão desenvolvida ao longo do 

ano sobre o processo de construção de conhecimento 
em Ciência, através da realização de atividades práticas 
e experimentais no 2.º ano de escolaridade, previstas no 
currículo.

A área das Ciências é o campo da razão, da precisão 
e rigor descritivo de fenómenos naturais. Por isso, para 
aprender e ensinar Ciências, é necessário a criação de 
um ambiente de aprendizagem que promova situações 
comunicativas diversas de modo a permitir o debate, o 
confronto de opiniões, a argumentação, a reformulação 
das conceções prévias e a explicação científica para fe-
nómenos observados e experimentados.   

Este relato pretende constituir-se como uma forma 
de análise reflexiva e interpeladora dos processos cons-
truídos e vividos com os alunos. Inclui algumas das ati-
vidades práticas e experimentais que realizámos e que 
permitiram desenvolver nos alunos uma atitude cientí-

Convívio de congressistas d’A Voz

•  os meios pedagógicos veiculam, em si, os fins 
democráticos da educação;

•  a atividade escolar desenvolve-se no âmbito de 
um contrato social e educativo;

•  a prática democrática da organização 
partilhada por todos institui-se em Conselho 
de Cooperação Educativa;

•  os processos de trabalho escolar reproduzem 
os processos sociais autênticos;

•  a informação partilha-se através de circuitos 
sistemáticos de comunicação;

•  as práticas escolares hão de dar sentido social 
imediato às aprendizagens dos alunos;

•  os alunos intervêm ou interpelam o meio social 
e integram na aula “atores” comunitários como 
fonte de conhecimento nos seus projetos.

PRINCÍPIOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE AÇÃO EDUCATIVA:
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As denúncias de racismo e xenofobia pare-
cem hoje mais presentes na comunicação 
social. Há alguma explicação? Ou é uma 
percepção errada?

Acho que há mais visibilidade, sem dúvida. Tem a ver 
com vários fatores e é importante ressaltar que as pes-
soas não são mais vítimas de racismo hoje do que anti-
gamente. No fundo é um reflexo de muitos anos em que 
as pessoas falaram, denunciaram e alertaram para estas 
situações. A diferença é que parece que a comunicação 
social está mais interessada.

A recente polémica com o Museu das Desco-
bertas ou Descoberta é mais um episódio na 
batalha sobre o relato histórico do que foi a 
relação de Portugal com esse período. Qual 
é a tua opinião?

Há uma associação, a DJazz, que propôs a criação no 
Orçamento Participativo de Lisboa de um memorial às 
vítimas da escravatura e ganhou o projeto. O memorial 
vai ser construído e vai ser o primeiro, até hoje, a ser 
proposto e em vias de construção num país que tem a 
história que tem relativamente à escravatura. Por que 
é que só agora é que isto começou à vir à tona? O facto 
dessa proposta não ter partido, nem sequer do poder po-

lítico, nem sequer de nenhuma entidade museológica... 
Por que é que só agora é que o estamos a fazer? Por que é 
que não estamos a discutir isso e a ausência de produção 
académica sobre a escravatura? A ausência de produção 
académica e reflexão sobre as centenas de anos em que 
estivemos a traficar pessoas de África para as Américas 
e por que é que agora nos detemos a discutir o museu 
das descobertas ou da viagem como se já tivéssemos 
feito todo o trabalho de reflexão e crítica do que foi o 
colonialismo. Acho que o museu só deveria aparecer em 
Portugal com este nome como resultado de uma refle-
xão crítica que assegura que o que lá está e o que vai lá 
ter dentro será suficientemente crítico do nosso papel 
enquanto colonizadores.

JOANA GORJÃO HENRIQUES

Joana Gorjão Henriques é jornalista do Público e tem acompanhado o fenómeno do racismo. 
A forma como Portugal se comporta com o seu passado colonial e de que forma é que isso se traduz so-
cialmente nos dias de hoje são os temas das publicações Racismo em Português e Racismo à Portuguesa. 
Recebeu o Prémio AMI - Jornalismo contra a Indiferença, o prémio de Jornalismo de imprensa escrita 
de Direitos Humanos e Integração, da Comissão Nacional da UNESCO e da secretaria-geral da 
Presidência do Conselho de Ministros, o prémio de imprensa escrita Comunicação “Pela Diversidade 
Cultural” do Alto Comissariado para as Migrações, e o Prémio Gazeta de Imprensa 2017.

“As vítimas de racismo 
continuam a ser olhadas 
como culpadas”

“As pessoas não são mais vítimas de racismo hoje do que antigamente”



zer um grande inventário do tipo de situações que exis-
tem e transmitir isso com sanções e repreensões. Sendo 
que nessa escala também haveria sanções diferentes 
mas, sobretudo, o Estado ser implacável e intransigente 
com situações de racismo dentro das própria institui-
ções. Aí era um grande começo porque assistimos, por 
exemplo, quando há um episódio de racismo nas forças 
de segurança, o primeiro instinto da própria polícia é 
negá-lo. A nível político também não há a sanção ade-
quada. Vemos o André Ventura, candidato a Loures, ser 
completamente xenófobo com os ciganos e nada acon-
teceu. Estamos a ver um deputado da Assembleia Mu-
nicipal do Porto a ser xenófobo com romenos e a ficar 
impune e estes são episodios que deveriam ser sancio-

nados automaticamente pela sociedade, pelo poder po-
lítico e pelos próprios partidos. Mas não. E, enquanto 
isto for impune, não há muito a fazer. 

Quer dizer que o caso da Cova da Moura e 
da Nicole não são casos isolados?

É a ponta do iceberg. O problema é que às vezes as pessoas 
também não estão para denunciar porque do outro lado 
instala-se a dúvida duas vezes. As pessoas ficam sujeitas 
a uma espécie de escrutínio sobre a sua própria denúncia 
que é muito desagradável. Eu acredito que 95% dos casos 
do racismo não são denunciados. Quem é que vai denun-
ciar e como é que se vai denunciar o facto de ires apanhar 
um táxi e o táxi não parar porque és negro? Isso acontece 
‘n’ vezes, mas quem é que vai denunciar? Denuncia-se 
uma, duas, à décima as pessoas ficam fartas.

O que é que mais te chocou nestes dois 
casos?

Mesmo sabendo da existência de racismo, tu nunca estás 
à espera que vá existir este nível de violência à frente de 
toda a gente. Numa das reportagens, eu relato que dois 
polícias bateram em duas mulheres ali na Linha de Sin-
tra, mas aquilo era uma situação controlada sem muita 

Achas que o pensamento dominante ainda é 
o lusotropicalismo?

Ainda é, aliás, vê-se nos argumentos. Se dúvidas hou-
vesse, este debate trouxe à evidência essa realidade.

No âmbito das séries Racismo em Português 
que escreveste para o Público, percorreste 
África e ouviste diferentes relatos. Qual é a 
visão que os povos das ex-colónias têm so-
bre Portugal?

Acho que há várias visões e o livro não as abarca todas. 
Agora, o que é certo é que não há nada aquela ideia do 
Portugal colonizador, bonzinho. Quando fiz esse trabalho, 
a ideia era pôr as pessoas a falar sobre o passado sem ta-
bus e, de facto, os episódios de violência que retratam são 
brutais. Temos pessoas a dizer que os maridos e os pais, 
quando acabou o colonialismo, abandonaram as famílias, 
nunca mais quiseram saber delas. Temos episódios em paí-
ses como Guiné, São Tomé, Angola e Moçambique, exem-
plos do quão brutal era o sistema que se dizia integrador, 
mas que na realidade construiu um sistema para dividir e 
segregar e hierarquizar populações com base na raça.

O comissário das migrações diz que os por-
tugueses não são genericamente racistas. 
Existe um racismo estrutural no nosso país?

O meu trabalho era justamente tentar chamar a atenção 
para não se olhar para o racismo como algo que depen-
dia das relações interpessoais, que não se limita às ofen-
sas de pessoa para pessoa, mas chamar a atenção para a 
estrutura de poder que faz com que haja uma desigual-
dade entre pessoas brancas e pessoas negras, pessoas 
brancas ou ciganas em que as brancas estão no topo da 
hierarquia. E isso faz com que em situações de igualda-
de, e de igual circunstância económica, social e política, 
por exemplo, as pessoas negras estejam constantemen-
te em desvantagem nem que seja pelo simples fato de 
serem discriminadas. No livro, eu faço essa abordagem 
em várias áreas como a saúde, a educação e a habitação, 
onde isso é muito visível em algumas facetas da vida 
das pessoas como, por exemplo, no trabalho ou em casa. 
Na habitação faço esse exercício de por duas pessoas à 
procura de casa para alugar, ligando com um intervalo 
de segundos. A pessoa do outro lado reage muito bem 
quando recebe a chamada de uma pessoa com aquele 
sotaque tipicamente lisboeta e dá logo a morada. Mas 
quando recebe a chamada de uma pessoa com um so-
taque africano não lhe dão a morada. Dizem que a casa 
não está disponível e vê-se logo ali numa primeira fase 
a barreira a funcionar. A pessoa que está do outro lado 
não sabe que ambas as pessoas que ligaram fazem parte 
da mesma classe social e que a de origem senegalesa até 
pode ter um rendimento superior ao do lisboeta que foi 
fazer o telefonema. Os preconceitos estão acionados e 
fazem com que a pessoa não queira alugar. Ou no caso 
de uma entrevista de emprego, em que uma jovem só foi 
chamada para a entrevista porque não tinha a fotografia 
na candidatura. Mais tarde, o chefe do banco disse-lhe 
que se tivesse visto a fotografia não a tinha chamado 
porque não queriam pessoas com sotaque, sendo que ela 
não tem sotaque nenhum e é portuguesíssima. O que ele 
estava a tentar dizer é que não queriam negros nem bra-
sileiros a trabalhar no banco.

Que tipo de políticas é que podem acabar 
com esse tipo de discriminação?

Eu acho que uma coisa muito importante a fazer porque 
estamos numa fase de negação. Por exemplo, tentar fa-

gente a assistir. Agora, na situação da Nicole, estamos 
a falar de uma agressão que se passa numa das praças 
mais movimentadas do Porto e tu pensas na impunidade 
que alguém sente para fazer aquilo. E depois a polícia 
ter estado lá e não ter registado a queixa, não ter ouvido 
a Nicole, não ter detido o segurança. E o que é que está 
por detrás disto? É que a polícia acredita que a Nicole é 
a culpada. Neste país as vítimas de racismo continuam a 
ser olhadas como culpadas e isto é chocante.

Há infiltração da extrema-direita nas forças 
de segurança?

Era uma das coisas que eu gostava de saber e gostava 
que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) 
me respondesse e não responde. A IGAI tem a obriga-
ção de fazer a fiscalização das forças de segurança e 
não revela se de facto há infiltração da extrema-direita 
na PSP e nas outras forças policiais. A IGAI devia fa-
zê-lo. Devia fazer uma investigação séria e profunda 
porque há várias acusações e porque o próprio relató-
rio anual da Administração Interna diz que há infiltra-
ção nas empresas de segurança privada. Portanto, até 
é provável que exista e a PSP, como uma das princi-
pais instituições que tem a obrigação de defender os 
cidadãos, não pode correr o risco de ter infiltração da 
extrema-direita.

Há dias, a  Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do Algarve 
falava da necessidade de mais imigrantes 
para colmatar a falta de mão-obra no sector 
do turismo. Estamos a falar de falta de 
gente que aceite baixos salários.

Óbvio, eles querem-nos para fazer o que os portugueses 
não querem fazer.

Associas o racismo e a xenofobia ao 
capitalismo?

Claro. O racismo tem a ver com uma relação de poder 
que foi um dos instrumentos da ascensão do capitalis-
mo a nível global porque era preciso força de trabalho e 
era preciso que algumas pessoas fizessem o trabalho que 
mais ninguém queria como neste caso da hotelaria. A 
própria ideia de um setor pedir mais imigrantes é curio-
sa porque no fundo eles não estão a pedir imigrantes 
para posições de chefia. Estão a pedir imigrantes para as 
posições onde falta mão-de-obra para o trabalho duro e, 
portanto, é um bom reflexo disso mesmo.

O embaixador francês nos Estados Unidos 
respondeu que os negros da sua seleção 
eram um retrato da multiculturalidade 
a um apresentador afrodescendente que 
tinha celebrado a vitória de África no 
Mundial. O apresentador disse que, na 
verdade, era um retrato do colonialismo. 

Acho que é uma questão interessante para refletir. Eu 
não me acho no direito de responder o que deve e o 
que não deve ser porque isso cabe a cada uma das pes-
soas. No limite, as respostas são individuais porque as 
pessoas têm vivências e experiências diferentes e até 
identidades diferentes. Agora, é óbvio que a ideia de de-
fender uma França que também é composta por cida-
dãos negros sabemos que só é útil em algumas ocasiões. 
Quando o imigrante trepou edifícios para salvar a crian-
cinha, o governo achou que ele era um bom imigrante e, 
portanto, ofereceram-lhe a cidadania francesa, mas aos 
outros deixa-os no chão. 
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“Racismo tem a ver com uma relação de poder“
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Em agosto do ano passado, abriu um novo 
restaurante na Praça das Flores, em Lis-
boa. Três amigos, estudantes de hotelaria 
em Marbella, decidiram criar um espaço 
de tapas, vinho e cerveja e foi assim que 
surgiu o Gorki. Um ano depois, a pági-
na Zomato, que dá notas a restaurantes 
e bares segundo a votação dos clientes, 
avalia o restaurante com 3.9 numa esca-
la que vai de 0 a 5. A maioria dos comen-
tários elogia invariavelmente o serviço 
de atendimento. Uma das clientes, por 
exemplo, optou por dizer que é um “res-
taurante muito giro, bem localizado” para 

logo acrescentar que “o atendimento não 
podia ser mais simpático”. Outra comen-
tou que “as tapas são muito pequenas e 
o vinho é à descrição” e que se fica “mal 
servido de tapas” mas que “o staff é muito 
simpático”. Um dos comentários faz lar-
gos elogios à comida, à exceção da sopa, 
“pois estava muito doce e enjoativa”, e ao 
serviço escrevendo que “o atendimento 
parecia muito familiar e convidativo”.

Gonçalo Mendonça é um dos emprega-
dos de mesa do Gorki. Tem 33 anos e faz 22 
horas semanais, há cerca de cinco meses. À 
conversa com A Voz do Operário, confessa 
que não tem contrato e que recebe 300 eu-
ros por mês a tempo parcial. Apesar de não 
se sentir desrespeitado, diz que se sente 

“desconsiderado”. “Não há vantagens em 
ter um excelente desempenho pois não 
existem compensações”, explica. Denun-
cia que já trabalhou muitas vezes mais 
horas do que as acordadas verbalmente. 
Nunca recebeu um cêntimo pelo trabalho 
suplementar. “Recebo sempre o mesmo. 
Aliás, foi-nos prometida uma compensa-
ção pelo dia de Santo António, pois foi um 
dia atípico por termos trabalhado muito 
mais, e posteriormente foi-nos dito que 
‘afinal não se fez assim tanto dinheiro’”. 
Para além da falta de compensações, re-
corda que nos primeiros dois meses rece-
bia a horas e que, desde então, é pago com 
um atraso, às vezes de dez dias. “Sinto que 
o que recebo não é nada justo pelo traba-

lho em causa, pelo empenho e dedicação 
que tenho tido”, acrescenta. Não esquece 
o dia em que os patrões foram para um 
casamento no dia do jogo entre Portugal 
e o Uruguai depois de lhe terem ligado a 
dizer que iam reservar o restaurante para 
um grupo de 20 pessoas e que Gonçalo te-
ria o apoio de um trabalhador inexperien-
te que arranjaram à última hora. Quando 
chegou ao Gorki, o chef, atrapalhado, dis-
se-lhe: “vamos, que hoje temos cerca de 
50 pessoas no restaurante”. Apercebeu-se, 
então, da desonestidade e falta de trans-
parência dos donos do local.

Quem também trabalha no Gorki é João 
Nunes. Também com 33 anos e experiên-
cia na restauração assume que esta é a pri-

Portugal é, desde há alguns anos, uma das mais apetecíveis localizações turísticas europeias. De acordo com a 
Organização Mundial de Turismo, o 14º país mais competitivo do mundo. Muito para além da dinâmica interna 
e do Algarve, turistificado há várias décadas, as ruas das principais cidades encheram-se de tuk tuk e as esplana-
das de estrangeiros. Os centros históricos foram esvaziados dos seus habitantes, os preços das casas atingiram 
valores impensáveis e os transportes rebentam pelas costuras. Os números não enganam. Só em 2017, Portugal 
recebeu 20,6 milhões de hóspedes, o equivalente ao dobro da população portuguesa. Um recorde absoluto. Estes 
dados representam, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), um avanço de 8,9% face ao ano anterior. 
Os valores das receitas não são menos impressionantes, 12,6 mil milhões de euros, o dobro de há dez anos. No 
último ano, os ganhos no turismo cresceram 19%. De acordo com o vice-presidente da AHRESP, no período em 
causa, os setores de alojamento, alimentação e bebidas assumiram uma “importante dimensão social”, com 
mais de um milhão de cidadãos a dependerem destas áreas, “o que representa 10% da população portuguesa”. 
Ou seja, 323 mil postos de trabalho. Mas em que condições?

Sob o signo do turismo
Esplandas e restaurantes no Terreiro do Paço, em Lisboa
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meira vez que tem contrato no setor. “Já 
trabalhei em alguns sítios, nomeadamente 
num hotel e numa pizzaria no Algarve, e 
cá, em Lisboa, numa das maiores espla-
nadas da cidade localizada no miradouro 
das Portas do Sol”, conta à A Voz do Operá-
rio. Sobre a alegada falta de mão-de-obra 
denunciada pelos empresários do setor, 
João explica que “devido à descontrolada 
afluência de turistas que se tem verificado 
em Lisboa, observa-se também uma con-
sequente abertura excessiva de espaços 
alusivos à restauração. Devido a não ser 
pedido, muitas vezes, mão-de-obra qua-
lificada, os salários oferecidos, em média, 
estão muito próximos do salário mínimo. 
O que, aliado ao fato de se fazerem horas 
extraordinárias e noturnas sem remunera-
ção extra, faz com que o ramo seja pouco 
apelativo”. Acrescenta também que, “devi-
do às exigências de horário, é um ramo que 
aniquila qualquer possibilidade de poder 
usufruir de uma vida social normal”. Re-
pete as mesmas denúncias que Gonçalo. 
Nunca lhe pagaram horas extra a não ser 
num estabelecimento em que era pago à 
hora, sem contrato, claro, e assume que 
para ganhar respeito tem de se impor mui-
tas vezes para defender os seus direitos. 
Antes de chegar ao Gorki, foi despedido 
da esplanada do miradouro das Portas do 
Sol, sem qualquer contrato, acusado de ter 
deixado sair um grupo sem ter pago a con-
ta quando João o havia visto pagar a um 
dos gerentes daquele espaço. “Foi a minha 
palavra contra a deles e eu não tinha con-
trato”, denuncia. Era um local tóxico. “Por 
exemplo, tentava-se não emitir faturas 
para que a entidade patronal não pagasse 
impostos sobre as mesmas. Havia pressão 
para que o trabalhador tivesse uma atitude 
passiva na hora em que o cliente pedia a 
conta”.

Na costa algarvia, a caminho da praia 
da Arrifana, considerada uma das mais 
bonitas do país, fica Vale da Telha. É logo 
na rotunda que dá acesso a esta localida-
de, para quem chega de Aljezur, que se en-
contra o restaurante Fonte do Vale. A des-
crição no Tripadvisor, outra das principais 
páginas que avalia este tipo de estabeleci-
mentos, apresenta-o como um local que 
oferece ementas com diferentes tipos de 
grelhados e cozinha portuguesa. No calor 
de agosto, quando a canícula queima os 
pés e se sonha com a praia, o restauran-
te enche-se de gente. Foi precisamente 
nesse mês que Sofia Riachos trabalhou 
no Fonte do Vale. No ano passado, com 29 
anos, aceitou um contrato de trabalho a 
prazo “fictício”, explica à A Voz do Operá-
rio. “O contrato seguia todos os preceitos 
legais mas o que acontecia na prática era 
diferente. Segundo o contrato, tinha um 
horário de oito horas, que incluía descan-
so para almoço ou jantar e duas folgas se-
manais. Na prática, entrava todos os dias 
às 9h30 da manhã e saia depois da meia 
noite, almoçava e jantava no restaurante 
e era constantemente pressionada para 
voltar ao trabalho”, denuncia. A tal hora 
de descanso passava-a a fazer os prepara-

dos para a cozinha. Descascava e cortava 
batatas e fruta e ajudava a cozinheira na 
preparação dos molhos, entre outras coi-
sas. Depois, meteram-na no atendimento 
ao público e as coisas pioraram substan-
cialmente. Em vez de sair à meia noite 

passou a sair entre as três e as quatro da 
manhã. “O normal era trabalhar 15 horas 
na cozinha e 18 horas no atendimento. 
Isto sem folgas, nem fins de semana. No 
contrato pagavam-me 500 euros, na prá-
tica recebia 700 como compensação”, des-

creve Sofia. Sentiu-se muitas vezes “carne 
para canhão”. Diz que este valor não paga 
“as mãos desbotadas, as costas arruinadas 
e os pés que não cabem nos ténis” depois 
de trabalhar 15 ou 18 horas. “Vives abai-
xo de cão num trabalho que se traduz nos 
milhares que os proprietários acumulam 
num dia”, acrescentou. Para Sofia, “só um 
jovem confrontado com o primeiro em-
prego ou uma pessoa que precise mesmo 

muito de trabalhar é que se sujeita à ex-
ploração que se verifica no sector hote-
leiro. Não há gente para trabalhar porque 
normalmente as pessoas só se deixam en-
ganar uma vez”.

No mês passado, Joaquim Ribeiro, vi-

ce-presidente da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP,) afirmou que faltam 40 mil tra-
balhadores só para a restauração. Poucos 
dias depois, um comunicado da Associação 
de Hotéis e Empreendimentos Turísticos 

do Algarve (AHETA) alertou para a falta 
de mão-de-obra em quantidade e quali-
dade para responder às necessidades do 
setor hoteleiro e turístico nesta região do 
país e considerou que se trata de um dos 
principais “problemas estruturais”.  Em 
resposta, o Sindicato da Hotelaria do Norte 
foi contundente e declarou que a falta de 
mão-de-obra tem um motivo claro: as más 
práticas no setor, que “roçam a escravatu-

ra”. Já o Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria de Hotelaria, Turismo, Restauran-
tes e Similares do Algarve defendeu que a 
falta de profissionais, é uma “consequência 
dos baixos salários e do brutal agravamen-
to das condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores deste setor”.
Os dados divulgados pelo INE sobre os 

salários no Algarve no turismo “não são 
confortáveis”, afirmou Hélder Brito Car-
rasqueira em junho ao Jornal de Negócios. 
O diretor da Escola Superior de Gestão, 
Hotelaria e Turismo da Universidade do 
Algarve declarou ainda que os “valores, 
quando se colocam os salários da restau-
ração, ficam pouco acima do ordenado 
mínimo nacional, que não é de todo es-
timulante para atrair emprego”. Em feve-
reiro deste ano, o Diário de Notícias noti-
ciava que em 2016 o INE apontava para 
vencimentos médios líquidos de 614 eu-
ros nas “atividades de alojamento, restau-
ração e similares”, a única contabilização 
que existe. Já em abril, o Jornal Económico 
dava destaque à remunerações auferidas 
pelos cargos de chefia na hotelaria. Um 
estudo da Michael Page Hospitality & 
Leisure, especialista no setor, indicava 
que o salário anual bruto de um diretor 
geral de operações pode chegar aos 140 
mil euros em Lisboa e aos 119 mil euros 
no Porto. Um diretor de hotel, por sua vez, 
pode ganhar entre 63 mil e 95 mil euros. 
O mesmo se verifica no conjunto das seis 
funções seguintes: Banquet chef, que pode 
ganhar entre 31.500 mínimos no Porto e 
55 mil, máximo, em Lisboa, revenue ma-
nager (entre 37.800 euros e 84 mil) e com-
merce manager (ente 27 mil e 45 mil). Um 
diretor de alojamento (entre 36 mil e 42 
mil), front office manager (entre 37.800 e 
56 mil euros) e governanta executiva en-
tre 25.200, no Porto, valor mínimo, e 42 
mil, em Lisboa, valor máximo.

Evolução do número de hóspedes em Portugal (2005-2017)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Aportagem de cruzeiro, em Lisboa
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Bruno Amaral de Carvalho

Para muitos, o verão é sinónimo de férias. 
É a estação preferida dos portugueses 
para gozar o descanso merecido. Tomar 
banhos de sol na praia, caminhar por en-
costas verdejantes ou visitar um museu 
são algumas das muitas opções esco-
lhidas para ocupar o tempo que durante 
o resto do ano está ocupado com traba-
lho. Mas nem sempre foi assim. Em 1971, 
como destacou há duas semanas a revista 
Sábado, o suplemento O Século Ilustrado 
fez um especial sobre o tema com o tí-
tulo “Férias, uma nova atividade”. “Hoje, 
se não for a mais de 200 quilómetros do 
local de trabalho, ninguém se considera 
verdadeiramente de férias. Banhos? Não 
há como os do Algarve. Aquilo até dá gos-
to”, acrescentava o artigo.  Ainda se esta-
va a quatro anos do 25 de abril de 1974  e 
a maioria da população não sabia ler nem 
escrever, quanto mais comprar revistas. 

Na teoria, o regime fascista regula-
mentou as férias na lei em 1937 mas na 
prática só a partir de 1974 é que a esmaga-
dora maioria da população acedeu a esse 
direito. Foi em 1936 que a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovou 
uma convenção que consagrava as férias 
pagas como direito. Em Portugal, a mino-
ria que tinha acesso a férias só podia tirar 
até oito dias e apenas depois de cinco anos 
de “bom e efetivo serviço”. É bom lembrar 
que a maioria dos portugueses trabalhava 
no campo e que os trabalhadores rurais só 
alcançaram as oito horas diárias de traba-
lho em 1962. Com a revolução, ficou então 
consagrado na lei o direito a 22 dias úteis 
de férias pagas.

Atravessar a distância que separa Lis-
boa do Algarve, quando só havia a estra-
da nacional, podia demorar entre cinco a 
dez horas de viagem. Sobretudo no Verão, 
havia filas intermináveis e as famílias so-
brecarregavam os tejadilhos dos veículos 
com pirâmides de utensílios e produtos 
de mercearia, numa complicada operação 
de logística. Era o tempo em que rumar 
ao sul significava parar em Canal Caveira, 
no concelho de Grândola, para almoçar. 
A alternativa em comboio tampouco era 
melhor. A viagem de locomotiva tardava 
oito horas.

Hoje, apesar de consagradas pela ONU 
na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem desde 1948, e na Constituição 

da República Portuguesa desde 1976, as 
férias periódicas pagas continuam a ser 
objeto de disputa. Em 2003, os traba-
lhadores conquistaram 25 dias de férias, 
dependendo do número de faltas injus-
tificadas dadas ao longo do ano. Quase 
uma década depois, em 2012, através do 
acordo assinado entre a troika e PS, PSD 
e CDS-PP, o governo liderado por Passos 
Coelho e Paulo Portas retirou esse direito, 
para além de acabar com quatro feriados. 
Já este ano, em abril, o governo regional 
da Madeira avançou com a proposta de 
que os funcionários públicos desta re-
gião autónoma voltassem aos 25 dias de 
férias. No continente, os trabalhadores 
foram confrontados no mês passado com 
a oposição do governo PS, que se aliou à 
direita, para rejeitar as propostas do PCP 
e do BE que pretendiam a reposição da-
quele direito. Se é certo que a maioria dos 
trabalhadores vê as férias como o perío-
do do ano em que pode estar mais tempo 
com familiares e amigos, a história da luta 
pelo direito ao descanso mostra que nem 
sempre foi assim. Foram muitas as gera-
ções que por ele se bateram sem nunca o 
poderem exercer. Uma história que não 
pode cair no esquecimento.

Quando o verão 
passou a ser um direito

Banhistas nos anos 50

1. O trabalhador tem direito a um 
período de férias remuneradas 
em cada ano civil e que, em 
regra, se reporta ao trabalho 
prestado no ano civil anterior, 
não estando, porém, sujeito à 
assiduidade ou efetividade de 
serviço, à exceção dos casos 
expressamente previstos na lei.

2. Este direito é irrenunciável 
e, como tal, não pode 
ser substituído por qual 
compensação económica ou 
outra, salvo nos casos previstos 
na lei.

3. O período anual de férias tem 
a duração mínima de 22 dias 
úteis. Consideram-se dias úteis, 
mesmo para os trabalhadores 
por turnos, os dias de semana 
de segunda a sexta, com 
exceção dos feriados.

4. No caso de os dias de 
descanso do trabalhador 
coincidirem com dias úteis, são 
considerados para o cálculo dos 
dias de férias, em substituição 
daqueles, os sábados e os 
domingos que não sejam 
feriados.

5. Se o trabalhador adoecer 
durante o gozo das férias, 
estas são suspensas, desde que 
o empregador seja do facto 
informado, prosseguindo, logo 
após a alta, o gozo dos dias de 
férias compreendidos ainda 
naquele período. Os restantes 
dias serão marcados por 
acordo ou, na falta deste, pelo 
empregador e sem sujeição ao 
período legal de férias.

DIREITO A FÉRIAS
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alugando casas de campo ou quartos em hotéis.
Alheios a esta realidade, os trabalhadores, que cor-

respondiam à maioria da população, cada vez mais sub-
metidos à fadiga da produção industrial ou à exaustão 
do trabalho agrícola sol-a-sol, reivindicavam a jornada 
laboral de oito horas diárias contra o limite, muitas 
vezes violado, de 15 horas de trabalho estabelecido na 
Grã-Bretanha, desde 1496. Em 1817, Robert Owen, so-
cialista utópico, reivindica oito horas de trabalho, oito 
horas de lazer e oito horas de descanso mas só em 1847 
é que os britânicos conquistam as 10 horas diárias de 
trabalho e, no ano seguinte, foi a vez dos trabalhado-
res franceses alcançarem as 12 horas com a revolução 
de 1848. Três décadas depois, Paul Lafargue agitava as 
águas através de O Direito à Preguiça, ensaio que escre-
veu como resposta a O Direito ao Trabalho. No panfleto, 
o marxista francês defendia que o trabalho moderno é 
resultado de uma imposição do capitalismo e reclama-
va direitos de bem-estar e a revolução social.

Teve de passar mais de meio século para que, final-
mente, um país consagrasse na sua legislação o direi-
to a férias pagas. Foi já no século XX, com a revolução 
de Outubro, que cumpriu o centenário no ano passa-
do, que os povos da que viria a ser a União Soviética 
conquistaram algo que, hoje, parece absolutamen-
te normal. Em França, por exemplo, a semana de 40 
horas semanais só chegou em 1936 com a vitória da 
Frente Popular e com ela também o direito a 15 dias 
de férias pagas. Numa época em que andar de auto-
móvel era um luxo, os operários franceses desloca-
vam-se de bicicleta ou de comboio. Um tempo em que 
só os patrões dormiam em hotéis e os trabalhadores 
em tendas de lona.

Durante vários séculos, quando apenas os domingos, 
e nem sempre, eram considerados dias de descanso, e 
a restante semana se esgotava em horários de traba-
lho extenuantes para a maioria da população, as fé-
rias foram um privilégio das elites. 

No fim do século XIV, a palavra inglesa vacation e a 
francesa vacances significavam a interrupção de uma 
atividade. Era sinónimo de um tempo de repouso e, no 
século XV, estas palavras aparecem vinculadas a perío-
dos do ano em que era interrompida a atividade nas 
escolas, universidades e tribunais. Apesar das diferen-
ças evidentes, a palavra férias em português, como va-
cation e vacances, tem origem no latim. Enquanto férias 
vem de feriae, dias em que os romanos não trabalha-
vam por razões religiosas, a versão inglesa e francesa 
vem de vacationem, que se refere a lazer ou folga do 
trabalho que deriva de vacare, cujo significado remete 
para vazio e livre. No século XIX, o dicionário francês 
Larousse traduzia férias por a “estadia que se faz no 
campo para distração” quando já existia o hábito, en-
tre a aristocracia e os homens de negócios, de passar 
longas temporadas, sobretudo nos meses de verão, em 
palácios e solares. 

É também neste período que os médicos começam 
a aconselhar com mais frequência a mudança de ares 
com fins terapêuticos, sobretudo no combate à tuber-
culose, bem retratado em A Montanha Mágica, de Tho-
mas Mann. Para o efeito, havia já sanatórios que ofere-
ciam, para além de passeios pela natureza, atividades 
lúdicas que podiam incluir bailes e jogos de diversa 
índole. O prestígio destes espaços atraiu rapidamente 
uma burguesia que, desde a revolução industrial, acu-
mulava mais poder e tratava de imitar a aristocracia 

Acampamento em França nos anos 30

Tenha especial cuidado com os seus dentes!
Se estiver alerta, poderá evitar algumas doen-

ças que podem surgir mais tarde na sua boca.
Se por acaso as suas gengivas começarem a 

sangrar, não se descuide, pode estar por detrás 
uma infecção.

Se acumular sarro na parte que une as gen-
givas ao dente, estas inflamam-se e aparece a 
gengivite, que se não for tratada rapidamente 
pode vir a dar mais tarde a periodontite. Mais 
conhecida por piorreia (doença infecciosa e bac-
teriana, que não é mais que um estado avançado 
de uma gengivite em que não só há inflamação 
das gengivas, mas também do osso e ligamentos 
do dente e todos os tecidos que o sustentam) e 
como consequência o dente fica frouxo e pode 
cair. Muitas vezes, nos casos mais graves, pode 
ser necessário utilizar antibióticos. Normalmen-
te quando se tem esta doença só o dentista pode 
fazer uma limpeza mais profunda.

Uma coisa que também influencia a saúde dos 
dentes é o tabaco. Ele aumenta o risco de de-
senvolver periodontite, podendo afectar a raíz 
do dente. Também os anticonceptivos orais que 
incrementam os níveis de progesterona do or-
ganismo, aumentando assim a sensibilidade das 
gengivas, que se podem inflamar mais rapida-
mente. Se fizer uma limpeza bem cuidada diária 
pode evitar estas situações. Utilize o fio dental e 
até existem umas escovinhas próprias para lim-
par entre os dentes.

Atenção, as crianças também podem vir a ter 
gengivites, provavelmente por lavarem mal os 
dentes, por isso se a sua criança começar a san-
grar das gengivas vá ao dentista .

Já ouviu falar do tártaro nos dentes?
Pois bem, é uma mistura de proteínas e outros 

compostos que existem normalmente na boca. 
Eles formam entre os dentes e as gengivas uma 
camada viscosa e as bactérias que se formam ali 
começam a alimentar-se dos restos dos alimen-
tos chamando outras bactérias. Se os dentes não 
forem bem lavados, o tártaro começa a endurecer 
e só depois o dentista consegue tirar. Cuide bem 
dos seus dentes, se não o fizer podem surgir mais 
tarde outras doenças no organismo que são re-
sultados das bactérias que se acumulam na boca, 
por exemplo, problemas cardíacos e outros.

Lina Seabra-Diniz,
Médica

Tenha especial cuidado 
com os seus dentes!

saúde

Breve história de uma luta
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um que aprova e licencia uma obra de arquitetu-
ra e outra que a desaprova e embarga.

e isto perante a perplexidade dos cidadãos escla-
recidos que num lado veem a ação conjunta de elei-
tos e técnicos seguindo as regras da “boa arte” e por 
outro lado a Justiça, de olhos vendados, evocando 
conceitos tão subjetivos e tão fora dos códigos como 
a defesa “da tradição e valores históricos”.

e o que é grave é que a opinião oclusiva de um 
Juiz tanto se pode aplicar a “um prédio de rendi-
mento”, expressão caída em desuso, mas muito 
presente na realidade atual, causando prejuízos 
materiais ao seu proprietário ou a um equipamento 
útil à população, e os prejuízos serão então mate-
riais, morais e sociais.

Como é o caso do projeto do Museu judaico e 
da decisão judicial que obrigou a autarquia a sus-
pender a sua construção, já iniciada no Largo de 
S. Miguel em Alfama, por pressão daqueles que 
entenderam que o edifício projetado não é digno 
desse lugar “por não se enquadrar naquele espa-
ço e interferir esteticamente (?) com a Igreja de S. 
Miguel”.

A triste decisão revela-se chocante em aspetos 
de carácter político e cultural, pois são alguns ele-

mentos de uma comunidade, sequiosos de prota-
gonismo, que dizem a uma comunidade inteira que 
não a querem ali.

num bairro onde já viveram cristãos, judeus, 
muçulmanos, moçárabes, marranos e mudéjares 
e num país onde, segundo alguns historiadores, a 
Igreja e a Sinagoga já estiveram lado a lado.

O gesto de intolerância que poderá vir a ocorrer 
no Largo de S. Miguel baseia-se no facto de alguns 
“não gostarem daquele projeto” sem ajuizarem do 
significado do seu gesto e esquecendo que a expres-
são formal de um edifício emana da sua natureza e 
que um museu e os seus símbolos são diferentes de 
uma Igreja e dos seus símbolos, assim como ambos 
serão diferentes dos edifícios de habitação que lhes 
sejam circunvizinhos e ainda que qualquer edifício 
que se adicione ou encastre na cidade deverá trazer 
consigo o ADN da modernidade.

Uma última nota:
o Arcanjo Miguel, mensageiro de Deus, é figu-

ra que transita na cultura hebraica para a cultura 
cristã. Não será isso suficientemente significativo 
para louvar a ideia de que o museu deve ser ali no 
mesmo largo da Igreja de S. Miguel?

Francisco Silva Dias

… entre a câmara 
municipal e o 
palácio (da Justiça)
Nos últimos tempos tem-se assistido a um con-
fronto ou, de uma forma mais branda, a uma diver-
gência de critérios de decisão entre o Poder Local 
e a Justiça:

A autarquia sadina implementou este verão o programa 
“Arrábida sem Carros” para debelar o problema crónico 
de congestionamento do trânsito e parqueamento nas 
estradas de acesso às praias arrabidinas, fenómeno que 
colocava em risco a segurança e qualidade do serviço de 
socorro aos banhistas.

 O programa municipal contempla o corte do trânsito 
de viaturas particulares num troço de cerca de três qui-
lómetros da estrada nacional 379 entre a Figueirinha e o 
Creiro, garantindo-se a passagem de transportes públi-
cos, viaturas de socorro e de duas rodas.

A Câmara Municipal apostou no reforço dos transpor-
tes públicos para as praias, tanto a partir de Setúbal, como 
de Azeitão, além de regular, igualmente, o parqueamento 
disponível na Praia da Figueirinha, zona balnear de Ban-
deira Azul e que representa o ponto a partir do qual não 
se pode prosseguir de viatura particular, na estrada para-
lela à costa, em direção aos restantes areais existente até 
à Praia do Creiro.

 “Conheço a ideia e a intenção e parece-me, inevitavel-
mente, a mais feliz”, frisou, durante uma visita a Setúbal, 
o ministro do Ambiente sobre o conjunto de medidas im-
plementadas pela autarquia.

 João Matos Fernandes salientou a necessidade de se 
proteger áreas territoriais como o Parque Natural da Ar-
rábida “por uma dupla perspetiva, primeiro, garantindo a 
preservação dos valores naturais e, segundo, a segurança e 
usufruto de quem vai a esses locais”.

 O ministro do Ambiente garantiu que “é mesmo pre-
ciso definir regras para reduzir a massa de pessoas que vai 
a esses locais, pensando na integridade desses espaços, do 
ponto de vista da biodiversidade, e pensando, também, no 
conforto de quem aí se desloca”.

João Matos Fernandes acrescentou, igualmente, que as 
praias e as respetivas estradas de acesso estão sob gestão 
da Câmara Municipal de Setúbal, sendo que todo o pro-
cesso “foi, naturalmente, acompanhado pelo ICNF (Institu-
to da Conservação da Natureza das Florestas).

Acesso condicionado 
a praias da Arrábida

Serra da Arrábida
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Vem de muito longe o uso da máscara para o dis-
farce, os seja, para se fazer passar por alguém 
diferente, mas quando os intérpretes são conhe-
cidos não há máscara que esconda a realidade.

Vem isto a propósito da operação de propa-
ganda realizada pela Câmara Municipal de Lis-
boa, anunciando que a Carris tinha dado um lu-
cro de 5 milhões de euros, pretendendo fazer crer 
que tal se ficou a dever à gestão realizada sobre 
a sua alçada.

Trata-se de facto de uma mascarada que facil-
mente se desmonta.

Acontece que o Governo antes de transferir a 
Carris para a Câmara fez o que há muito se exi-
gia, o seu saneamento financeiro, que se traduziu 
em ter sido assumido pelo Estado um passivo de 
822,9 milhões de euros, o que levou a empresa a 
registar no balanço um capital próprio positivo 
de 83,7 milhões de euros em vez dos 740,6 mi-
lhões negativos do ano anterior.

A situação anterior obrigou a Carris a pagar 
em 2016 juros no valor de 36,1 milhões de euros, 
encargo de que se viu aliviada após o seu sanea-
mento financeiro, ou seja, a situação não ficou 
a dever-se a nenhuma iniciativa municipal, mas 
simplesmente a um ato de gestão governamental 
há muito reclamado, sendo o seu adiamento fa-
tor de contínuo agravamento da situação a que 
se assistiu ao longo dos anos.

A mudança de tutela levou também a que a 
Carris deixasse de ser descriminada na atribui-
ção da compensação pelo passe intermodal (foi 
de 1,5 milhões de euros) mas também essa medi-
da poderia e deveria ter sido aplicada há muito e 
só a opção política dos sucessivos governos  jus-
tifica que não tenha sido.

Por mutas máscaras que usem, é sempre fá-
cil ver o que está por detrás pois são obrigados 
a divulgar os números e a manipulação só passa 
quando não se averigua na fonte.

Para terminar, um apelo à memória.
Recordam-se dos anúncios com pompa e cir-

cunstância da aquisição de novos autocarros?
 Sabem qual o investimento feito neste obje-

tivo em 2017?
Nós respondemos: nada.

Rego Mendes

Um jogo 
de máscaras

A transferência de trabalhadores e dos recursos pa-
trimoniais e financeiros que o governo quer des-
centralizar para as autarquias arranca em 2019 e, 
segundo as expetativas do executivo deverá estar 
concluída em 2021. Da intenção à prática, PS e PSD 
aproveitaram a última sessão legislativa para apro-
var o pacote da descentralização de competências 
com a abstenção do CDS e ao arrepio dos partidos 
que sustentam no parlamento o governo minoritário 
liderado por António Costa. O debate marcado por 
duras críticas do PCP, que acusou o bloco central de 
impor uma votação “quando não estavam reunidas 
as condições” e realçou que “ninguém sabe como vai 
funcionar, nem que verbas vão ser atribuídas”, fez 
eco na Frente Comum de Sindicatos da Administra-
ção Pública que vai pedir aos orgãos de soberania 
a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do 
diploma. Na origem do mal, a preocupação do sin-
dicato com o destino dos trabalhadores que vão ser 
transferidos do Estado central para as autarquias e 
o que chamam de “municipalização” de responsa-
bilidades do Estado em áreas como a educação, a 
acção social, a saúde, a protecção civil, a cultura, o 
património e a habitação que, alegam, não garante 
a universalidade dos serviços. “Isto preocupa-nos 
muito. É uma das coisas que mais nos preocupa. 
Achamos que é uma machadada grande nas funções 
sociais do Estado - mas muito grande - e, por isso, o 
que nós aprovámos ainda agora nesta reunião do se-

cretariado é pedir a fiscalização sucessiva da lei aos 
órgãos de soberania: ao provedor de Justiça, ao pro-
curador, aos grupos parlamentares, também no sen-
tido de se verificar se isto poderia ser feito assim. 
Se tem pés para andar”, esclarecia em conferência 
de imprensa a coordenadora da Frente Comum Ana 
Avoila, no rescaldo da votação final global da lei-
quadro da descentralização das competências que 
serviu de bandeira política ao PS de António Costa 
durante a campanha eleitoral. “Falando em Educa-
ção, há desde logo uma coisa que não é assegurada 
que é a opção do trabalhador de ficar no sítio onde 
está ou ir para outro lado. Não se lhe dá opção. É 
uma transferência automática ou, se não for trans-
ferência, não sabemos o que vai acontecer a muitos 
trabalhadores. Mas, principalmente para as popula-
ções, pode vir a ser desastroso”, explicitou a dirigen-
te sindical que, à semelhança do PCP, BE, PEV, PAN 
e também do CDS, manifestou preocupação com a 
capacidade financeira das autarquias para assimilar 
os custos da transferência de competências que até 
agora eram da exclusiva responsabilidade do Esta-
do. Com o pedido de fiscalização da constituciona-
lidade a correr, a aplicação concreta da lei depende 
também da aprovação de diplomas sectoriais das 
áreas que o governo quer transferir e das alterações 
à Lei das Finanças Públicas. A viabilização da des-
centralização foi facilitada por um acordo assinado 
em abril entre PS e PSD.

Transportes 
públicos

MUNICIPALIZAÇÃO

PS e PSD dão 
luz verde à descentralização 
de competências

Descentralização deverá estar concluída em 2021
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A 18 de julho, cumpriram-se cem anos 
do nascimento de Nelson Mandela. O re-
sistente que se destacou na luta contra o 
apartheid na África do Sul, envolveu-se 
cedo, em 1943, na participação política 
quando aderiu ao Congresso Nacional 
Africano (ANC). Em 1944, com Walter 
Sisulu e Oliver Tambo, fundou a Liga 
Juvenil e, em 1960, após o massacre do 
massacre de Sharpeville, em que a polí-
cia sul-africana assassinou 69 manifes-
tantes, Nelson Mandela passou a liderar 
a resistência levada a cabo pelo uMkhon-
to we Sizwe [Lança da Nação], braço ar-
mado do ANC. Durante décadas, o com-
promisso com a luta contra o governo 
branco e o sistema de segregação racial 
desafiou o regime apoiado pelos Estados 
Unidos e pelos principais países euro-
peus. Depois de ter sido preso em várias 
ocasiões, foi detido em 1962 acusado de 
conspirar para derrubar as instituições e 
de ser terrorista acabando condenado a 

A cidade portuária de Hudaydah, prin-
cipal porta de entrada de bens e ajuda 
humanitária no Iémen, pode estar ape-
nas “a um ataque aéreo de uma epidemia 
imparável”, alertou a representante das 
Nações Unidas num comunicado emitido 
este domingo e que foi divulgado pela pá-
gina AbrilAbril.

“Ao longo de semanas, temos estado 
a fazer tudo o que é possível para aju-
dar centenas de milhares de pessoas a 
residir em Hudaydah ou nas suas ime-
diações», mas «estes ataques estão a pôr 

entanto, com uma forte resistência dos 
combatentes Hutis e seus aliados.

Na semana passada, a aviação saudita 
intensificou os bombardeamentos sobre 
a cidade, alegadamente como retaliação 
pelo facto de os Hutis terem atingido 
dois petroleiros sauditas – o que levou a 
Arábia Saudita a suspender o tráfego ma-
rítimo de petróleo pelo Estreiro de Bab 
el-Mandeb.

A coordenadora humanitária das Na-
ções Unidas revela que, nos dias 26, 27 e 
28 de Julho, se verificaram ataques aéreos 

civis inocentes em risco extremo”, afir-
mou Lise Grande.

Apoiadas pela aviação saudita, forças 
militares dos Emirados Árabes Unidos e 
milícias leais a Abd Rabbuh Mansur Hadi, 
ex-presidente do Iémen, apoiado por Ria-
de, lançaram uma ofensiva contra Huday-
dah no passado dia 13 de Junho – prome-
tendo, face aos alertas internacionais que 
apontavam para o agravamento da crise 
humanitária no país, ser céleres na ex-
pulsão das forças do movimento popular 
iemenita Ansarullah. Depararam-se, no 

nas imediações de um centro de saúde re-
produtiva e de um laboratório público em 
Hudaydah, que destruíram uma infra-es-
trutura de saneamento e uma estação de 
água no bairro de Zabid. Esta é responsá-
vel pela maior parte do abastecimento de 
água à cidade.

Lisa Grande alertou que a “cólera já 
está presente em diversos bairros da ci-
dade e na província”, sublinhando que 
os danos causados às infra-estruturas de 
saneamento, água e saúde “minam todos 
os esforços” das Nações Unidas na região.

Sessenta anos depois da fundação do Es-
tado de Israel, Telavive aprovou uma con-
troversa lei que oficializa o apartheid sobre 
o povo palestiniano. A legislação que teve 
obteve o voto favorável de 62 deputados 
contra 55 define Israel como um Esta-
do para os judeus e despromove a língua 
árabe. Uma lei que exclui as minorias não 
judaicas transformadas em cidadãos de 
segunda. “A concretização do direito à au-
todeterminação em Israel é exclusivo do 
povo judeu”, diz o texto. A igualdade de 
direitos deixa de existir legalmente em-
bora isso fosse algo que já acontecesse na 
prática desde a criação do Estado de Israel, 
fundado no mesmo ano em que a África 
do Sul instituiu o apartheid. Esse ano sig-
nificou o mesmo para as populações árabe 
e negra de ambos os países. A segregação 
racial já existia antes mas só em 1948 é que 
o apartheid foi implementado como po-
lítica oficial no país africano. A legislação 
passava a dividir os cidadãos por grupos 
entre negros, brancos e indianos e as áreas 
residenciais passaram também a estar se-
paradas segundo este critério. 

prisão perpétua. Em 2013, o jornal nor-
te-americano The New York Times reve-
lou que a CIA foi decisiva para a captura 
de Nelson Mandela, que passou 27 anos 
encarcerado entre as prisões de Robben 
Island, Pollsmoor e Victor Verster. Em 
1987, Portugal, governado por Cavaco 
Silva, votou contra uma resolução na 
ONU que exigia que o regime racista ter-
minasse com “a repressão contra o povo 
oprimido da África do Sul” e pedia que 
se libertasse Mandela. Um ano depois, 
as forças armadas sul-africanas, que in-
vadiram Angola em apoio à UNITA, são 
derrotadas na Batalha de Cuito Cuanava-
le por tropas angolanas, cubanas e mili-
tantes do uMkhonto we Sizwe e começa o 
princípio do fim do apartheid. A África do 
Sul, que fazia naquele momento frontei-
ra com Angola através do atual territó-
rio da Namíbia queria impedir o reforço 
das posições da SWAPO, organização de 
libertação nacional daquele país ocupa-

do. Para além de a Namíbia conquistar a 
independência, os alicerces do apartheid 
sul-africano tremeram com a força dos 
protestos e com a pressão internacional. 
Em 1990, o presidente de Klerk anuncia a 
libertação de Nelson Mandela e negoceia 
o fim do regime político racista que cul-
minou, quatro anos depois, nas eleições 
que deram a vitória ao ANC. Mandela 
tornou-se, assim, no primeiro presidente 
negro da história da África do Sul, cargo 
que exerceu até 1999. Apesar de no início 
deste século ainda permanecer integrado 
na lista das personalidades consideradas 
terroristas pelo Departamento de Esta-
do dos Estados Unidos da América, tor-
nou-se uma das figuras mais respeitadas 
em todo o mundo, pela sua integridade 
política e moral, pelo seu exemplo uni-
versal de coragem e empenho em defesa 
da justiça e da igualdade entre os seres 
humanos. Nelson Mandela faleceu a 5 de 
dezembro de 2013.

Centenário de Nelson Mandela

AFRICA DO SUL ISRAEL

Telavive 
oficializa 
apartheid

Mandela, no segundo dia de liberdade depois de 27 anos preso

IÉMEN

Perigo de “epidemia imparável” 

Primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu
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A Voz do Operário apresenta algumas sugestões literárias 
a condizer com o tempo estival. Apesar da subjetividade 
ou irrelevância dos critérios que orientaram esta seleção, 
quis-se trazer obras que pudessem preencher o ócio de 
diferentes formas mas, sobretudo, de boas leituras.

O Futuro é para Sempre, Experiência, Expectativa e 
Práticas Possíveis, Paula Godinho, Letra Livre.

As mulheres e os homens do Couço, envolvidos no 
processo da Reforma Agrária; as trabalhadoras têxteis 
de Verim, no sul da Galiza, na atualidade; os habitantes 
do Couto Misto, durante o processo de delimitação da 
fronteira entre os Estados espanhol e português, no sé-
culo XIX.  A partir  de três investigações, a antropóloga 
guia-nos nesta reflexão: perante a mudança, como é que 
se organiza o futuro?

Brasil em Campo, Nelson Rodrigues, Tinta da China.
Reúne mais de 70 crónicas futebolísticas, entre cen-

tenas publicadas em jornais brasileiros, ou retiradas 
de coletâneas já de culto como À sombra das chuteiras 
imortais, apenas publicadas naquele país. Com todas as 
suas habituais obsessões também convocadas para jo-
gar — a nudez, os cretinos, a inveja, o óbvio ululante, 
o Brasil —, a melhor obsessão em campo neste livro é a 
complexidade da alma humana.

As Mil e Uma Noites II, Anónimo, Primatur. 
O segundo volume da primeira tradução feita em 

Portugal a partir dos mais antigos manuscritos árabes 
existentes. As histórias são fantásticas, eróticas, vio-
lentas, apaixonantes e apaixonadas, cheias de lições 
morais e problemáticas filosóficas, de conselhos para  
melhor viver e amar. No corriqueiro de histórias para 
entreter reside a sabedoria milenar de vários povos e 
de uma antiguidade que nos é, ainda assim, ao mesmo 
tempo estranha e próxima.

a Voz do Operário
AGOSTO 2018

Pastoralia, George Saunders, Antígona. 
Nos seis contos reunidos em Pastoralia (2000), publi-

cados originariamente na New Yorker, desfila uma ga-
leria de vidas absurdas e humilhantes em busca de re-
denção. George Saunders revela-nos um mundo onde as 
distopias já se concretizaram e cujas vítimas zelam pela 
sua perpetuação com passiva credulidade.

Sinais de Fogo, Jorge de Sena, Guimarães Editores.
As férias de verão que romancearam Buarcos. Obra 

maior do autor e da literatura portuguesa - póstuma, 
inacabada e auto-biográfica - conta-nos o verão de 1936 
do jovem Jorge, acordando para a sexualidade, a política 
- com início da Guerra Civil espanhola - e a poesia.

 
Diário de uma Viagem à Rússia, Lewis Carrol, Teorema.

Em 1867 o autor de Alice no País das Maravilhas foi 
à Rússia - a única viagem que fez ao estrangeiro - e es-
creveu-a. Durante dois meses, e na companhia de um 
colega, deixou-nos este relato onde se revela de forma 
pouco usual.

Apologia do Ócio, Robert Louis Stevenson, Antígona. 
Se precisava, por estes dias de verão, de uma descul-

pa inteletualizada para cultivar o ócio, ela aqui está: um 
pequeno ensaio onde aprendemos que o mundo não 
pertence mais aos metódicos e esforçados que aos de-
sinibidos ociosos.

História Universal da Infâmia, Jorge Luis Borges, 
Quetzal.

Como o próprio define, tratam-se de exercícios de 
prosa narrativa. Escritos entre 1933 e 1934, neles Bor-
ges resume a vida de curiosas figuras aos episódios mais 
caricatos da sua existência, exercíco que lhe valeu algu-
mas das suas personagens mais inesquecíveis.

É Agora como Nunca - Antologia incompleta da 
poesia contemporânea brasileira, Adriana Calcanho-
tto, Cotovia.

Um dia, esta “leitora diletante” ia de férias e queria le-
var consigo 40 poetas. Percebeu, então, que estaria por 
fazer esta antologia. Incompleta, assim lhe chama, e es-
sencial para o retrato da poesia contemporânea brasileira 
- todos os autores estão vivos e têm menos de 50 anos.

Festa das Vindimas

De 30 de agosto a 5 de setembro, Pal-
mela realiza a 56.ª Festa das Vindimas 
com um cartaz recheado de convívio e 
animação. Não vão faltar provas de vi-
nhos, exposições, eventos desportivos, 
as tradicionais celebrações do cortejo 
alegórico e o afamado espetáculo piro-
técnico sobre a vila. 

O Sol da Caparica

Regressa, uma vez mais, o Festival O Sol 
da Caparica, junto à praia na Costa. De 
16 a 19 de agosto, depois dos mergu-
lhos, há bons motivos para ficar na zona 
e assistir a artistas como Ana Bacalhau, 
Paus, Peste & Sida ou Sara Tavares. O 
passe para os quatro dias custa 37 euros 
e para um dia 17 euros.

Blimunda Sete Luas

No dia 11 de agosto, regressa ao Palácio 
Nacional de Mafra este espetáculo de 
dança contemporânea criado e vivido 
no enquadramento inspirado no livro 
Memorial do Convento, de José Sara-
mago. É uma criação inspirada na obra, 
num elenco de sete mulheres, sete luas, 
sete facetas, sete passagens de uma vida 
vivida no feminino.

Dino Parque

O Dino Parque, na Lourinhã, é o maior 
museu ao ar livre de Portugal, inserido 
numa área de 10 hectares, incluindo 
quatro percursos correspondentes a al-
gumas das mais importantes épocas da 
história da terra. Além dos percursos ao 
ar livre, pode ser visitada a exposição do 
Museu da Lourinhã, exibindo o seu fan-
tástico espólio de descobertas paleon-
tológicas.

Sugestões culturais:

Aproveitar para ler
LITERATURA
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O Proletariado Consciente

Os pobres hoje em dia já lêem, já falam, já vão a 
conferencias e já discutem questões de sociolo-
gia, economia e até de philosophia, porque nas 
classes trabalhadoras há elementos intelligentes 
que orientam pela palavra e pela imprensa e nas 
associações de classe o proletariado em geral. 
Por isso as gréves projectam-se, effectivam-se e 
são ganhas. Por isso os trabalhadores sabem di-
zer alguma coisa sobre a política, criticando com 
justiça os erros e desmandos dos governantes e 
dos patrões.

Ainda um dia d’estes eu ouvi, n’um empedra-
mento que andam fazendo na minha rua, um calce-
teiro dizer textualmente: «Uns mandam-nos para 
a guerra outros deixam-nos aqui morrer á fome!» 
E disse uma verdade muito evidente. Os traba-
lhadores dispendem a sua energianos seus mis-
teres, contribuindo com o seu esforço e a sua 
quota parte para o progresso e bem estar da hu-
manidade e não teem direito a cousa nenhuma 
senão a irem para a guerra, a trabalharem muito 
e a ganharem pouco, e portanto, a soffrerem e 
morrerem prematuramente d’uma fórma desgra-
çada, a andarem sempre sujeitos ao despotismo 
do capital, e por mais que trabalhem, por mais 
que façam, nunca os salarios que auferem são 
compatíveis com as necessidades imperiosas da 
sua familia, se o officio é d’aquelles em que ha 
uma aberta para se constituir familia. Se em re-
gra mal chegam para uma pessoa, quanto mais 
para duas, tres ou quatro!

E então os trabalhadores, contribuindo até á 
fadiga para o desenvolvimento social não teem 
direito a casar-se e a terem filhos como qualquer 
pançudo burguez?

O mundo não é apenas privilegio dos ricos, 
pertence a todos os individuos que nasçam sobre 
a face da terra. A todos se deve dar, segundo as 
suas necessidades, e exigir na relação das suas 
faculdades.

Em breve, a actual divisão das classes ha de 
fazer cahir com estrondo os privilegios gosados 
igoista e injustamente por uma minoria, afum 
de os tornar extensivos a todo o genero huma-
no, o que é em absoluto natural, justo e logico. 
O operariado impõe-se, e como a sua causa é 
justa, terá o prazer de verificar, com o final da 
guerra, a entrada das nações n’um novo ciclo 
em que os homens dêem as mãos como signal 
de Fraternidade, trabalhando unidos para a fe-
licidade commum.

4 de agosto de 1918

A Voz
do Operário
há 100 anos

É já no primeiro fim-de-semana de setembro, entre os 
dias 7 e 9, que o PCP abre as portas das Quintas da Ata-
laia e do Cabo da Marinha, no Seixal, àquele que é con-
siderado um dos mais importantes eventos político-
culturais do país. Xutos & Pontapés, Sérgio Godinho, 
Jorge Palma, Camané, Dead Combo, Capitão Fausto, 
Legendary Tiger Man e Boss AC são alguns dos muitos 
protagonistas das centenas de espetáculos musicais 
que se realizam em dezenas de palcos espalhados por 
todo o recinto. As vozes de Ana Bacalhau ou Aldina 
Duarte, de Carlão com António Zambujo e Manel Cruz 
e dos Orelha Negra, Black Mamba, Scúru Fitchádu e 
Couple Coffee também têm presença marcada, além da 
banda palestiniana eletrónica 47 Soul, da cantora de 
gospel norte-americana Sharrie Williams, do cantor e 
guitarrista francês Slim Paul ou do grupo cabo-verdia-
no Tubarões. Na sexta-feira à noite, o Palco 25 de Abril 
abre com o concerto sinfónico de homenagem a Karl 
Marx, cujo segundo centenário se comemora este ano. 
A execução das obras de vários compositores vai estar 
a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa e do Coro 
Sinfónico Lisboa Cantat.

Longe de ser uma iniciativa exclusivamente para co-
munistas, a Festa do «Avante!» atrai anualmente cen-
tenas de milhares de visitantes com uma vasta oferta, 
ímpar no panorama nacional. Para além de uma expo-
sição sobre a vida do revolucionário alemão, o Espaço 
Central vai ter uma mostra de bonecos de Santo Aleixo, 
criação do imaginário popular alentejano. O incontor-
nável CineAvante! traz aos espetadores filmes como 
A Fábrica de Nada, Colo ou Tarrafal: Dez Pancadas no 
Carril, entre outros. Também no Espaço Central, o Es-
paço das Artes da Festa do “Avante!”, no Pavilhão Cen-
tral, vai receber três exposições: medalhística, pintura 

41.ª edição da Festa do 
«Avante!» já tem programação

CULTURA

A Festa do Avante! é uma festa política, cultural, desportiva e musical com a duração de 3 dias

e escultura, e um projecto de arte com base na discipli-
na de serigrafia. Os visitantes podem ainda percorrer o 
Espaço Ciência e acompanhar a exposição central cujo 
tema é «O Homem e a Natureza - Cooperação e confli-
to!» estimulando a reflexão sobre as áreas do conheci-
mento das ciências naturais e sociais.

A Cidade da Juventude é, por sua vez, o ponto de 
encontro dos jovens e reflete as lutas que travam 
nas escolas e nos locais de trabalho. Neste espaço, 
em que a cultura, a animação e o convívio prometem 
estar presentes, vão realizar-se debates, concertos, 
workshops e outras atividades.

Provar ovos moles, beber moscatel de Setúbal ou 
comer posta mirandesa é possível na Festa do «Avan-
te!» onde o país, de norte a sul, passando pelas ilhas, 
marca presença com a sua gastronomia e artesanato. 
O mesmo acontece com o mundo, com a presença de 
stands de vastas regiões do globo. Há ainda espaço 
para diferentes demonstrações desportivas e uma 
zona ampla só para crianças, sem faltar as habituais 
feiras do livro e do disco.

A Entrada Permanente, se comprada até 6 de se-
tembro, tem o custo de 25 euros e dá acesso aos três 
dias. No exterior do recinto, está o acampamento que 
possui vigilância, um serviço de bar, casas de banho e 
duches. 

Com uma magnífica vista para o Tejo, este evento 
político-cultural que leva o nome do Avante!, histó-
rico jornal do PCP, foi criado em 1976, logo a seguir 
à revolução, e inspirou-se nas festas das publicações 
comunistas francesa e italiana, L’Humanité e Unità. 
Passou pela antiga FIL, pelo Jamor, pelo Alto da Ajuda 
e por Loures antes de estacionar definitivamente no 
Seixal, em 1990.


