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Combate

à

Pobreza,

António Pedro Costa

O

“Dia Mundial dos Pobres” que o Papa Francisco instituiu para ser celebrado
no penúltimo domingo do ano
litúrgico, foi praticamente ignorado nestas
ilhas, a não ser a iniciativa residual do grupo de
Vicentinos da Ribeira Seca da Ribeira Grande, liderado por Imaculada Gaudêncio, que
reuniu algumas centenas de pessoas no Salão
Paroquial de S. Pedro para saborearem uma
variedade de sopas e angariar receitas que se
reverteram para apoiar famílias carenciadas
naquela freguesia citadina.
A celebração foi inspirada no Ano Santo da Misericórdia, mormente no ‘Jubileu das Pessoas Excluídas Socialmente’, que se celebrou no Vaticano, dia em que se fecharam as Portas Santas em
todas as catedrais e santuários do mundo. O Papa
Francisco decidiu então convidar a Igreja a assinalar este dia e a converter o seu olhar para uma
realidade que trata de forma desigual aquele que
é em tudo semelhante. O Santo Padre, num gesto

Coisas

do

josé de sousa

N

a França um pai foi
condenado a três meses
de prisão por ter alimentado os filhos de três e quatro
anos com doces e coca-cola.
A criança de quatro tinha já falta de sete
dentes, podres do açúcar que comiam.
Há uns meses a esta parte estava eu mais a
conversada no Aeroporto de Montreal à espera
do nosso avião para Lyon e estava uma jovem
mãe com um menino também com uns três ou
quatro anitos que de vez em quando chorava e
a mãe muito ocupada no seu telefone lhe dava
a beber numa palha, claro que era coca-cola.
Hã mais ou menos um mês estava eu num
restaurante em que estava alguém a festejar
um aniversário, muito bem, a música estava
forte, extremamente forte a modos de não se
poder ouvir alguém que falasse ao teu lado, tinha que falar no ouvido e forte; estavam umas
senhoras que passavam com um bebé ao colo,
que mais tarde vim a saber que só tinha QUATRO dias, a criança chorava e tudo se fazia
para que ela sossegasse, mas com aquele barulhão, os dentes não vão apodrecer porque não
os tem ainda, mas seus ouvidinhos?
Tudo isto para dizer que nós vivemos num
mundo de gente apressada, não há tempo p’ra
nada e tem que estar em tudo que acontece.
Quem sou eu p’ra criticar estas mães e pais
porque eu também não sou perfeito, mas tenho
a certeza que a conversada nunca seria capaz
de levar um filho ou filha de quatro dias p’ra
uma festa. Mudando de assunto também exis-

Fundado em 2005 por Eduíno Martins

uma

Miragem

de ternura, chamou ao Vaticano pessoas de todo
o mundo que, acompanhados por associações de
solidariedade, puderam dar-lhe conta da sua situação a viva voz. O combate à pobreza continua
a ser uma das grandes miragens e as estatísticas
sobre situação da pobreza no nosso país em 2017
dizem-nos que cerca de dois milhões e 399 mil
portugueses estavam em risco de pobreza ou exclusão social. Do total de pessoas em pobreza ou
exclusão social, 18% (431 mil) eram menores de
18 anos, enquanto 18,8% (451 mil) eram pessoas
com 65 ou mais anos. Na hora de comparar os países em matéria de pobreza e exclusão social, Portugal surge em 11.º lugar numa lista de 26 Estados
para os quais estão disponíveis dados relativos a
2017. Ou seja, cerca de um quarto da população
portuguesa (23,3%) está “em risco de pobreza ou
exclusão”. Na União Europeia, a percentagem
média de pessoas nessa situação é de 22,5%, enquanto que na Bulgária, Grécia e Roménia têm
taxas superiores a 34%. São dados do Eurostat,
o serviço de estatística da União Europeia. Por
isso, o Santo Padre voltou este ano a juntar pobres
das ruas da cidade eterna, dizendo que “a pobreza
tem o rosto de mulheres, homens e crianças ex-

Corrisco

te gentinha que p’ra comer dado ou barato são
capazes de fazerem fila indiana durante horas
ao frio e à neve. Esta semana uma casa de sandes de carne fumada estava a vender as ditas
cujas a duas patacas, só vendo as filas de gente,
crianças e adultos horas ao frio e à neve na rua
p’ra comprar as sandes.
Louvado seja Deus, mas é preciso não ter
mais nada que fazer p’ra se pôr numa fila p’ra
comprar um papo-seco com carne.
Isto são as mesmas pessoas que não têm tempo p’ra nada, nem sequer uns cinco minutos
p’ra fazer um lanche p’ra comer no trabalho.
A verdade é que nós humanos estamos a viver
a cem milhas à hora sem nos apercebemos que
a própria vida se encarrega de ir a grandes velocidades. Já agora queria falar nestes padres
pedófilos que abusam das criancinhas que os
pais levam à igreja, pensando que eles estão em
boas mãos na catequese. Um artigo num jornal
inglês em que a autora escrevia que estes malditos pedófilos recebem todos os anos crianças
inocentes, de ano p’ra anos as vítimas são renovadas, vindo parar às mãos destes bandidos,
que abusam à grande com o medo que eles
conseguem pôr nas cabecinhas dos meninos e
meninas que vão parar às mãos destes bandidos
da pior espécie. Os pais e mães que abram os
olhos porque através de rezas e sorrisos se escondem os demónios em pessoa.

plorados para vis interesses, espezinhados pelas
lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como
é impiedoso e nunca completo o elenco que se é
constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto
da injustiça social, da miséria moral, da avidez de
poucos e da indiferença generalizada! (…)”.
Para alguns sem abrigo que estiveram a almoçar
com o Papa Francisco, “não esquecem que dele
receberam o olhar de quem acredita sem ver, o
toque de quem chama para estar junto e partilhar,
e mesmo sem entender italiano emocionaram-se
com o coração do Santo Padre”. Mas este Papa
não é de meias palavras, e na eucaristia celebrada
para milhares de pobres, o Sumo Pontífice elencou
diferentes formas de pobreza, incluindo os bebés
que não chegam a nascer e as populações privadas
dos recursos naturais. Mas para além da clareza
do diagnóstico, o Papa é muito exigente nas palavras e no compromisso a que todos os homens
de hoje são diariamente chamados. Na sua exortação, o Papa Francisco apelou para que não pensemos nos pobres apenas como destinatários duma
boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez
por semana, ou, menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em
paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a
fim de sensibilizar para as necessidades de tantos
irmãos e para as injustiças que frequentemente
são a sua causa, deveriam abrir a um verdadeiro
encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha
que se torne estilo de vida. O grito dos pobres é
para o Papa o grito estrangulado de bebés que não
podem vir à luz, de crianças que padecem a fome,
de adolescentes habituados ao fragor das bombas,
em vez de o ser à algazarra alegre dos jogos. É o
grito de idosos descartados e deixados sozinhos.
É o grito de quem se encontra a enfrentar as tempestades da vida sem uma presença amiga. É o
grito daqueles que têm de fugir, deixando a casa e
a terra sem a certeza dum refúgio. É o grito de populações inteiras, privadas inclusive dos enormes
recursos naturais de que dispõem. É o grito dos
inúmeros Lázaros que choram, enquanto poucos
egoístas se banqueteiam com aquilo que, por justiça, é para todos. É uma linguagem dura que os
cristãos de hoje já não estava habituados a ouvir e
um estilo de vida, que implica tal como o Papa sublinha, o saber dar sem nada pedir em troca, sem
os “ses”, nem os “mas”, nem os “talvez”.
Perante a pobreza, os cristãos não podem ficar de
braços cruzados, diz ainda Francisco. “Junto de
Deus o grito dos pobres encontra guarida, mas em
nós? Temos olhos para ver, ouvidos para escutar,
mãos estendidas para ajudar?”

“Seja sempre como o mar, que mesmo quebrando contra as rochas encontra sempre a
força para tentar novamente”, Jim Morrison
(James Douglas Morrison).
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Villeray

Triplex num canto na rua Clark
muito prestigiosa com 3 quartos e 2 no subsolo. Esta casa
está a tua espera...
Villeray

Villeray

Uma grande oportunidade para
você com 6 X 4 1/2 e 1 X 3 1/2
com garagem! aquecimento
electrico e perto do metro Iberville.
Rosemont - La Petite Patrie

Rosemont - La Petite Patrie

Luxuoso condo com 3 quartos
e 3 casas de banho. Com uma
finição sensacional e condo de
alta qualidade. Tem terraço em
cima da casa.
Longue Pointe (Montreal)

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Grande duplex 2X5 1/2 com
garagem e subsolo, perto da
rua sherbrooke e todos os serviços. Possibilidade de fazer
um bachelor.
Duvernay (Laval)
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Triplex bastante acolhadora
numa parte da cidade muita
procurada. Com todos os serviços pertos de si e o parque
Jarry. Boa oportunidade.

Condo perto do metro Fabre.
Muito lindo e design único e
espetácular. Vale a pena dar
uma vista de olhos.

4Plex à venda em boas condições com várias renovações
feitas há pouco tempo, tal como
as janelas e portas. Perto de
tudo. Boa oportunidade

Esta linda casa situado em Val
des Brises oferece uma luxuosa casa aberta. Podem vir visitar esta casa é um verdadeiro
sonho.

A Nossa economia
melhorou graças à
abundância do José e
os seus rituais afortunados. Fomos ao cassino duas vezes e vencemos as duas vezes.
Com esses ganhos,
decidimos tirar umas
férias bem merecidas.
Sr. e Sra. Aveiro

Eu sempre adorei trabalhar na música, mas eu tive problemas no hemisfério esquerdo do meu cérebro.
Isso afetou a minha audição e o
meu equilíbrio. Eu tive que deixar a
minha música professional de lado.
Encontrei a ajuda de José depois
que não conseguir encontrar uma
solução em nenhum outro lugar.
Agora à minha saúde está perfeita.
Eu recomendo José.
Irma

Isto é a minha lua de mel na
Suíça. Obrigado José. Publique
esta foto e o nosso testemunho
de felicidade para ajudar outros
com problemas.
Sr. e Sra. Botelho
O que foi um final triste, José
deu a volta e fez um novo começo bonito. Nós somos agora um
casal feliz e completo. Obrigado
José.
Diana e Alvaro

Como é óbvio na foto, tive
um grave problema com
álcool. Minha família sofreu porque quando eu estava sob o efeito do álcool
eu costumava maltratá-los. Minha esposa pegou
uma das minhas garrafas
vazias e a minha foto e foi
ver José. Isso foi o suficiente para José livrar-me do meu vício em álcool.
Eu que era viciado em álcool e fui ajudado por
José, eu recomendo os seus tratamentos.
Harold

Eu chorei muito por causa das
suas infidelidades. Ele maltratou-me e humilhou-me tantas vezes.
Alguém recomendou José para
acabar com o meu sofrimento.
Procurei José e encontrei a ajuda
necessária. Obrigado José. Miriam
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Vitorino Nemésio. Um

dos grandes romancistas
portugueses também foi um dos grandes poetas
“Escrever é um trabalho de oficina. A matéria-prima é a língua, o artificie é o autor, a obra é o
texto.” Era assim que Vitorino Nemésio descrevia
o trabalho do escritor, a que se dedicou durante
toda a sua vida. Publicou o primeiro livro quando
tinha apenas 15 anos — o volume de poesia Canto Matinal” — e continuou a fazer esse “trabalho
de oficina” até à sua morte, a 20 de fevereiro de
1978. Quando morreu, estava a trabalhar em Caderno de Caligraphia, que só viria a ser publicado
vários anos depois, em 2003. Ao longo de mais de
60 anos de carreira literária, o escritor nascido na
Praia da Vitória, na Ilha Terceira, produziu naturalmente uma obra extensa, não só no campo da
ficção, onde é mais conhecido, mas sobretudo na
poesia, talvez o seu primeiro grande amor.
Quarenta anos depois da sua morte, essa grande
obra, uma das maiores da literatura portuguesa do
século XX, não está só esquecida, está também
inacessível a quem a queira descobrir. E foi por
isso que a Imprensa Nacional – Casa da Moeda
(INCM) aceitou a proposta da Companhia das
Ilhas, uma pequena editora com sede na ilha do

Pico, e avançou com uma nova edição da obra
completa de Nemésio. A ideia inicial era fazer
uma espécie de antologia, mas Duarte Azinheira, diretor editorial da Imprensa Nacional, achou
que um ou dois livros não chegavam. Era preciso
cumprir o “serviço público” que compete à editora, recuperar Nemésio e entregá-lo, renovado, a
uma nova geração de leitores.
Em setembro, chegou às livrarias portuguesas o
primeiro volume desta nova edição “com dupla
chancela editorial”, que, retirado o aparato crítico
da anterior coleção da INCM, pretende “chegar a
um público mais vasto”. Foi feita para “um público culto, que se interessa por Nemésio, mas um
público mais alargado”, explicou Duarte Azinheira na apresentação de Poesia (1916-1940), esta
quinta-feira à tarde, na Biblioteca Nacional de
Portugal (BNP), em Lisboa. Carlos Alberto Machado, editor da Companhia das Ilhas, que esteve
presente na sessão, salientou que esta nova coleção vai também permitir que a obra de Nemésio
chegue às escolas, sobretudo nos Açores, onde a
obra do escritor é pouco conhecida.
O primeiro volume da coleção da obra completa
de Vitorino Nemésio foi apresentado esta quinta-feira, na BNP, por Carlos Alberto Machado
(Companhia das Ilhas), Duarte Azinheira (INCM)
e o coordenador editorial Luiz Fagundes Duarte
(DIOGO VENTURA/OBSERVADOR)
Poesia (1916-1940) é o primeiro volume dos de
perto de 20 que serão publicados até 2021. Organizados por quatro séries — Poesia, Teatro e Fic-

ção, Crónica e Diário, Ensaio e Crítica —, estes
irão reunir cerca de 40 obras de Nemésio, editadas
em vida e também postumamente, alguns inéditos e recuperar textos há muito perdidos, como as
crónicas que escreveu para jornais de todo o país
e do Brasil. Nestes últimos (talvez dois volumes)
será possível encontrar “um Nemésio completamente diferente, o Nemésio do dia-a-dia”, como
referiu Luiz Fagundes Duarte na BNP.
“Se Bem Me Lembro”, o programa que o autor
apresentou durante uma década na RTP, contribuindo assim para a “democratização da cultura
através da televisão”, também entrará para esta
coleção, que apresenta a obra de Vitorino Nemésio tal como ela é o próprio autor a entendia:
“Como um todo, com diversas facetas”. As gravações foram salvas e transcritas”, explicou o coordenador editorial. Os volumes serão publicados
por série, um de cada vez, e seguindo, tanto quanto possível, a cronologia do autor. Assim, a seguir
a este livro de poesia, seguir-se-á um de teatro e
de ficção. “Teremos um Nemésio completo e inteiro”, afirmou Fagundes Duarte, defendendo que
o escritor foi muito mais do que um apresentador de televisão, apesar de ser essa a imagem que
muitos portugueses ainda guardam dele. “Fala-se
muito dos escritores mas não se leem”, acrescentou o filólogo, chamando a atenção para o facto
de a obra de Vitorino Nemésio estar maioritariamente indisponível, o que impede que esta chegue aos alunos e professores, apesar de a culpa
ser “muitas vezes de quem tem responsabilidade
na matéria”. “A escola continua a encher os exames com Fernando Pessoa mas há mais. Temos de
criar condições para que haja obras acessíveis de
Nemésio e outros, claro. Pelo que conheço, a poesia de Nemésio é da grande poesia de língua portuguesa do século XX.” A Companhia das Ilhas e
a INCM estão a dar o seu “contributo”.
Uma vida inteira dedicada à poesia
Vitorino Nemésio publicou o primeiro livro de
poesia em 1916. O último saiu já postumamente. É justo portanto dizer que a poesia preencheu
toda a sua vida e que nela é possível encontrar
“muitas das ideias estéticas que enformaram a
poesia portuguesa do século XX”, como escreveu Fagundes Duarte na nota editorial de Poesia
(1916-1940). “No entanto, conseguiu manter uma
voz e uma postura muito próprias, combinando
de um modo seguro, mas subtil, a erudição do
académico com a genuinidade da inspiração de
matriz popular açoriana.” Tudo isto será possível
encontrar na série de poesia da nova coleção, “que
aborda o jovem Nemésio e o Nemésio da maturidade, que também fazia poemas de amor como
se fosse um adolescente”, inaugurada com Poesia
(1916-1940), o primeiro de quatro volumes da série homónima. Este encontra-se dividido em duas
partes: uma primeira, com os poemas escritos por
Nemésio entre 1916 e 1930, e uma segunda, com
textos de 1935 a 1940. “Na primeira, encontram-se os poemas anteriores a La voyelle promise, ou
seja, as miudezas (nugae) de juventude: os que
apareceram em edição autónoma, ou aos quais o
autor conferiu o estatuto de ‘livro’ — um conjunto
de poemas, com uma determinada unidade interna, subordinadas a um título comum”, explicou
Fagundes Duarte na nota editorial do volume.

Ainda que, anos mais tarde, Embora Nemésio
tenha renegado estas primeiras experiências poéticas e as tenha excluído do projeto de publicação
da sua obra poética, a que deu o nome de Poesia,
os responsáveis pela organização da nova coleção acharam por bem recuperá-los porque, como
explicou Luiz Fagundes Duarte na apresentação
desta quinta-feira, “atestam o percurso” do escritor açoriano. A segunda parte começa com o livro que Nemésio considerava ser fundador do seu
percurso poético, La voyelle promise, e reúne as
obras publicadas pelo até 1940.
Assim, Poesia (1916-19140) inclui:
Canto Matinal (1916);
• A Fala das Quatro Flores (1920);
• Nave Etérea — Em Memória do Descobrimento do Cominho Celeste para o Brasil
(1922);
• Sonetos para Libertar Um Estado de Espírito
Inferior (1930);
• Poemas Dispersos;
• La voyelle promise (1935);
• O Bicho Harmonioso (1938);
• Eu, Comovido a Oeste (1940).
Novo volume sai antes do Natal.
Coleção continua em 2019
O segundo volume da obra completa de Vitorino
Nemésio está em fase de revisão e deverá chegar
às livrarias antes do Natal, de acordo com os responsáveis. Será o primeiro da série de Teatro e
Ficção, e irá incluir as obras Amor Nunca Mais,
Paço do Milhafre e O Mistério do Paço do Milhafre. Apenas a primeira é uma peça de teatro,
sendo as restantes contos que Nemésio publicou
em 1924
Amor Nunca Mais foi, na verdade, a única peça
que Vitorino Nemésio escreveu, quando tinha 19
anos. De pequena dimensão, foi feita à pressa para
ser apresentada à companhia de teatro São Luís,
então de passagem pela Terceira. Parece impossível, mas Nemésio conseguiu convencer a companhia a levá-la à cena no Teatro Agrense. Hoje,
a peça pouco mais é do que “uma curiosidade”
e até o escritor passou, a certa altura, a ignorar a
sua existência. O seu nome “não aparece em lista
nenhuma”, mas os responsáveis pela coleção decidiram incluí-la. Uma vez que Amor Nunca Mais
foi a única peça de teatro que Nemésio escreveu,
isto significa que, a partir de 2019, a série Teatro e
Ficção passará a ser apenas de ficção. É nesta que
será incluído o grande romance do escritor e um
dos mais importantes do século XX, Mau Tempo
do Canal. O plano editorial prevê a publicação do
mesmo para 2020.
Depois do volume de Paço do Milhafre, sairá o
primeiro de crónica, “que reúne as crónicas inéditas publicadas em jornais que se perderam” e
que nunca foram reunidas em livro, e o primeiro volume de ensaio, “que está a ser preparado”,
adiantou Luiz Fagundes Duarte. “Vamos manter
tanto quanto possível a cronologia nas diferentes
áreas” em que ele trabalhou, salientou o coordenador, que espera a nova coleção da obra completa do escritor da ilha Terceira transforme “no
público aquilo que Vitorino Nemésio já é — uma
das grandes figuras da literatura portuguesa do século XX”.
Publicado no observador.pt
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Paralelo 38: Do Alentejo
João Gago da Câmara

E

stou junto ao meu mar
agitado e azul? Não, estou
em frente a uma albufeira de
águas mansas e cinzentas.
Vejo ao fundo as minhas montanhas e vales, ribeiras de águas
férreas e águas termais miraculosamente a jorrarem de dentro das rochas? Não,
vejo uma planície achatada de verdes e castanhos
a perder de vista. Posso deslumbrar-me com as
matizes das minhas criptomérias e com aquele
cheirinho especial de Natal? Não, porque apenas
vejo florestas de pinheiros ainda ostentando a sua
beleza altiva e selvagem pois conseguiram escapar às chamas. Vejo coelhos do mato num vai
e vem entre silvados e grotas? Não, vejo lebres
de orelhas compridas e corpo longilíneo paradas
junto às moitas e à beira de água a olharem-nos
calmas e seguras porque ninguém as pode caçar
nesta que é uma reserva natural. Vejo os nossos
milhafres de bico amarelo cor de ananás que batizaram os Açores? Não, vejo águias que voam
envergaduras enormes e portentosas.
Olho com olhos semi cerrados teimosamemte
invocando a minha açorianidade, vence-me todavia esta continentalidade física interior onde
ASTRÓLoGo – GRAnde MÉdiUM VidenTe

PRoFeSSoR AidARA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
Falo português

aos

Açores

me acho.
Curiosamente, nas diferenças idiossincráticas
de cada um, acabamos, açorianos e alentejanos,
por ser povos unos e indivisíveis na história portucalense porque vimos dos primórdios de Afonso e do Condado até aos nossos dias.
É muito nosso esse apego ofuscado à ilha que
nos brotou e nos faz felizes, ao basalto, à lapa e
craca, à conquista autonómica, mas sempre nos
foi ensinado a saber ver para além do remo, da
onda e da nuvem. Há américas, há canadás e bermudas, há europas para lá do horizonte. Se as há!
E se é que não o sabemos!
Odivelas fica a sul, no Baixo-Alentejo.
Aqui há vinho feito em adega caseira de uva
pisada, aguardente saborosa e às vezes alucinante, porco preto daquele que só come bolotas,
queijo de ovelha curado de comer e chorar por
mais, saboroso pão caseiro, migas e azeitonas ao
alho pretas e luzidias... E foram estes alentejanos que povoaram os Açores conjuntamente com
os algarvios mais a sul, mas também gentes da
Beira-Alta, Entre-Douro e Minho mais a norte.
A Coroa enviou-os para o nosso além-mar a fim
de colonizarem a geografia insular - na segunda
metade do século XV para os grupos oriental e
central e em inícios do século XVI para o grupo
ocidental. É bom saber! Porque, nessa certeza
boa, à beira desta albufeira mansa e cinzenta e
destes pinheiros bravos e verde-escuros percorridos pela sombra das extensas asas das águias que
nos observam lá do alto, sob os chaparros onde
ainda se dorme a sesta, ... estamos em casa.
O nosso lar açoriano não é de forma alguma,
nunca o será, o Terreiro do Paço. É genes alentejanos, algarvios, beirões e minhotos. O Rossio, a
Avenida da Liberdade, Alfama, Chiado e Bairro
Alto, são centralidades bonitas e deslumbrantes, porque são história, arquitetura, fado, teatro,

ciência, património, que também é nosso e que
nos honra, mas são atributos que nunca atingirão
o sorriso de boas vindas das gentes alentejanas
saídos dos mais profundos territórios da alma.
Nada chega às conversas e histórias faladas com
todo o tempo do mundo (o mundo que espere
para lá!) na pequenina praça da aldeia do senhor
aposentado da GNR que foi combatente em Angola e que nos ofereceu um copo de vinho na
tasca do Francisco; nem à deliciosa senhora da
pequenina aldeia de Odivelas, de alegria espelhada naquele rosto fresco e manso, e que, surpreendentemente num regresso às origens, acabou por se ver a casar a filha com um açoriano,
um descendente dos dela - certo é! - um amor
vindo do vulcão, improvável mas possível, que
levou a filha para São Miguel.
O ex-colega da Rádio, Florêncio Lino, que já
não está entre nós, dizia no programa radiofónico que realizou e apresentou que “ao todo somos nove”, referindo-se às nove ilhas açorianas.
Hoje, digo eu, sem hesitações, que ao todo somos dez, porque este Alentejo interior é sangue
nosso que nos enche as veias de felicidade e de
orgulho. É-nos familiar, é-nos singular; é, como
nós, rico em usos, costumes e tradições. É habitado e trabalhado por gente de boa cepa que um
dia - não nos esqueçamos - deixou as belas e extensas planícies alentejanas rumo aos territórios
do milhafre para desse outro lado do mar criar
o povo que hoje somos. Merece-nos, assim, que
mais não seja, admiração, carinho e gratidão.
Haja geminações de cidades e vilas açorianas
com congéneres alentejanas; una-se o presente
a um passado que dista de há seis séculos. Que
não se deixe morrer a história de dois povos, um
continental, outro ilhéu, que seria suposto caminharem de mãos dadas.
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Apelo

em favor dos jovens
trabalhadores precários

“A injusta situação dos jovens trabalhadores precários não pode ser aceite como uma fatalidade inexorável!
Este tema tem de assumir prioridade na reflexão das Universidades e na actuação dos sindicatos e dos outros
parceiros sociais, tem de passar a fazer parte do discurso político, tem de haver propostas credíveis para a solução dele nos programas eleitorais dos partidos políticos e a começar já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.”
João Bosco
Mota Amaral

N

ão pode ficar sem eco o
lancinante alerta provindo da Universidade dos Açores sobre a situação dos jovens trabalhadores precários.
Entre os que se encontram com contratos a prazo, sob o regime de recibos verdes ou fazendo
sucessivos estágios enquanto aguardam a oportunidade de uma colocação com um mínimo de
dignidade, isto é, que tenha garantias de estabilidade, serão cerca de 70% dos jovens na nossa
Região Autónoma.
O panorama não será muito diferente no plano
nacional, incluindo aí muitos jovens açorianos
que se deslocaram para o território continental
da República em busca de melhor sorte. E em última análise a moda da precariedade laboral foi
importada de fora, onde o mesmo quadro prevalece, em aplicação dos princípios neo-liberais
sobre o funcionamento do mercado do trabalho e
do sistema económico em geral.
Temos assim uma geração sacrificada nas aras
de uma ideologia perversa, que está tendo como
resultado mais visível a acumulação da riqueza
nas mãos de uns poucos e o agravamento das desigualdades sociais. Acresce que a propositada
desvalorização do factor trabalho, acelerada pela
revolução tecnológica, tem como sinal mais evidente a prática de salários baixos, que bloqueiam
quem os recebe num permanente limiar de pobreza, aliviada, quando é possível, pelo auxílio
familiar.
Mas isto reflecte-se também negativamente na
situação dos reformados e corresponde à manutenção de dependências financeiras indesejáveis.
Já se chega ao ponto de anunciar postos de trabalho com salário inferior ao mínimo nacional
legalmente estabelecido. E para licenciados das
nossas universidades oferecem-se remunerações
tão próximas do salário mínimo nacional, que
manifestamente põem em causa o valor das qualificações duramente obtidas, com empenho dos
próprios e das suas famílias.
A instabilidade derivada de um trabalho precário afecta o equilíbrio psicológico e mesmo vital dos jovens trabalhadores. Em muitos casos a
situação é agravada pela cínica atitude dos empregadores que prometem mundos e fundos para
aliciarem os recém-chegados à empresa e depois não cumprem, nem sequer com os magros
salários acordados, descobrindo no documento
porventura assinado, se é que existe, alçapões
diversos ou impondo níveis de produtividade
obviamente inalcançáveis.

Os mais variados pretextos são invocados para
adiar o pagamento do salário ou fazer-lhe deduções arbitrárias, sempre sob a ameaça, mais ou
menos explícita, de despedimento. E quando o
prazo se aproxima do limite para a passagem do
trabalhador ao quadro, embora se trate de necessidades permanentes da empresa, que como tal
deveriam ser encaradas, vai o trabalhador pela
porta fora, ainda com ameaças de, se não assina

de apartamentos com colegas de trabalho nas
mesmas condições de precariedade?
Boa parte da amargura que por aí vai em muitos
lares decorre de verem os filhos penando com
este estado de coisas e sem terem meios de remediar o mal, dentro de uma perspectiva temporal
razoável. E juntamente com isto vai o descrédito
das instituições democráticas, punidas pela sua
ineficácia com valores de abstenção eleitoral de-

a resolução voluntária do contrato, nunca mais
ser chamado para trabalhar ou até ficar com o
registo criminal sujo… E perante abusos tão
flagrantes - que em alguns casos os trabalhadores precários são substituídos por outros, igualmente apoiados por programas de promoção de
emprego financiados por fundos públicos e até
europeus - as autoridades nada fazem ou olham
para outro lado, fingindo que afinal é este o único
modelo possível no triste quadro social em que
vivemos. Ora, a geração dos jovens trabalhadores precários, de idades compreendidas entre os
vinte e tais e os trinta e poucos anos, é afinal a
geração fértil, da qual se esperaria a formação
das novas famílias e o rejuvenescimento da população, combatendo o envelhecimento e o despovoamento do território nacional, que no caso
concreto dos Açores atinge já níveis alarmantes
em algumas das nossas ilhas mais pequenas.
Mas com as condições descritas como é possível esperar desses jovens que se casem e tenham
filhos, com um mínimo de sentido de responsabilidade, se não se lhes dá condições para organizarem as suas vidas e sequer aspirarem a ter casa
própria, arrendada ou como for, livrando-se do
pesadelo dos quartos alugados ou das partilhas

veras doentios.
A injusta situação dos jovens trabalhadores precários não pode ser aceite como uma fatalidade
inexorável! Este tema tem de assumir prioridade na reflexão das Universidades e na actuação
dos sindicatos e dos outros parceiros sociais, tem
de passar a fazer parte do discurso político, tem
de haver propostas credíveis para a solução dele
nos programas eleitorais dos partidos políticos e
a começar já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.
Ainda nos lembramos todos das sucessivas cimeiras europeias sobre o desemprego dos jovens
e os resultados continuam sem aparecer! Basta
de tanta hipocrisia, que o problema está obviamente no paradigma adoptado em benefício do
capitalismo desenfreado, fazendo tábua rasa dos
sãos princípios humanistas sobre o valor do trabalho e a dignidade dos trabalhadores e sobre a
premência da intervenção do Estado para impor
o respeito que a eles é devido, tal como preconizado e aplicado pelos fundadores da Europa
Unida e do modelo social europeu.
(Por convicção pessoal, o Autor não respeita o
assim chamado Acordo Ortográfico.)

