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Luxemburgo, capital
mundial da gastronomia

Termina hoje na LuxExpo a Taça de Mundo de Culinária, uma das
maiores competições do planeta. Há 75 equipas vindas de cinco con-
tinentes. E há vários chefs lusófonos a dar tudo para acrescentar a
assinatura portuguesa ao mundo da alta gastronomia. Mergulho nos
bastidores da cozinha.
Ricardo J. Rodrigues (texto) e António Pires (fotos)



A equipa luxemburguesa
de catering andou ano e
meio a preparar-se para
estes dias. No último fim
de semana, quatro cozin-

heiros andavam numa roda viva a
fazer os últimos preparativos para o
concurso. O líder do pelotão, um
português chamado Christophe Mo-
reira, ia passando a pente fino o tra-
balho dos colegas. “Agora é que é”,
ia repetindo uma e outra vez. “Nada
pode falhar.” Todos eles sabem que,
quando chegarem às cozinhas da
ExpoGast, a feira gastronómica que
decorre desde sábado na LuxExpo,
em Kirchberg, o tempo será escasso.
“Temos cinco horas para preparar
um menu de cinco pratos para 120
pessoas. Tudo o que pudermos dei-
xar pronto antes, deixamos”, dizia
Moreira.
Esta é a única equipa do Grão-Du-

cado na Taça do Mundo de Culiná-
ria, uma das maiores competições
globais de gastronomia. Acontece
de quatro em quatro anos no Lu-
xemburgo e – nos cinco dias do
evento, a capital transforma-se nu-
ma Babel gastronómica. Dos quatro

chefs que vão a concurso, dois têm
origens lusófonas. Christophe Mo-
reira nasceu na Bélgica mas cresceu
na Batalha, terra materna. O pai é
do Marco de Canavezes. Também há
Laurent Boudoin, filho de mãe an-
golana e pai francês. Os dois outros,
sim, são nativos do país: chamam-
se Ayrton Schmidt e Gerôme Welter.
O grupo só subiria ao palco da Lu-

xExpo na terça, quando esta edição
estava a fechar. E, nos dias anterio-
res, andava no tal corropio de pre-
parativos. Enquanto os pavilhões de
Kirchberg se enchiam para as cente-
nas de pessoas que visitavam a Ex-
poGast – onde, além da Taça do
Mundo, havia expositores de vários
produtores ligados ao mundo da
gastronomia – os rapazes instala-
ram-se na cozinha de um restauran-
te em Cents e fizeram dela o seu
quartel-general.
O menu que tinham para apre-

sentar obedecia a regras rígidas. O
primeiro de todos era a utilização
de ingredientes que representassem
o país dos competidores e, na equi-
pa luxemburguesa, o menu estava
repleto de referências ao Grão Du-
cado. No prato de peixe, por exem-
plo, propunham-se a utilizar truta,

comum nos rios do Éislek. Nos
acompanhamentos havia knidellen
de beterraba (os típicos bolos de
massa) e um molho Riesling (o vin-
ho típico do vale da Moselle).
O prato vegetariano usava mos-

tarda do Luxemburgo no tempero.
O de carne, uma vitela nacional, tin-
ha um molho preparado com licor
de cassis (groselha-preta) produzi-
do no castelo de Beaufort. A sobre-
mesa, a cargo de Laurent Boudoin,
previa uma complicada homena-
gem às maçãs do Grão-Ducado – era
preciso fazer um bolo, uma geleia,
um crumble, um parfait, uma gana-
che e várias guarnições utilizando o
mesmo ingrediente. A própria sopa
de abóbora que a equipa tinha para
servir como entrada tinha uma
espuma de Kachkéis, um queijo co-
zido e amanteigado.
“Só temos direito a levar seis in-

gredientes previamente prepara-
dos”, avisava Christophe Moreira.
“O resto tem de ser feito em Kirch-
berg.” Então optaram por filetar as
trutas e limpar a carne, secar e cor-
tar presunto, preparar cubos de
maçã, deixar pronta amassa das tar-
telettes que haveriam de rechear
com cogumelos, para acompanhar

o prato de carne. Iam trabalhando
em silêncio, como uma máquina
oleada. “Andamos há um ano emeio
a preparar-nos para isto, afinal”, di-
zia o mais novo da comitiva: Ayrton
Schmidt.

Ummundo de preparações

A mise en place não acontecia ape-
nas com os ingredientes, mas tam-
bém com os utensílios a utilizar em
cada preparação. Os chefs coloca-
vam em tabuleiros tudo o que iriam
utilizar nas provas, desde as quanti-
dades específicas de sal e pimenta
às espátulas e colheres e tachos e fri-
gideiras com que iriam cozinhar.
“Neste momento estamos certos do
que temos para fazer”, dizia Gerô-
me Welter, o homem das saladas.
“Cozinhámos este menu sete vezes.
De cada vez que o servimos, mudá-
mos qualquer coisa. E agora sim,
acredito que estamos no ponto cer-
to.”

No dia da competição, têm de es-
tar nas cozinhas de Kirchberg às cin-
co e meia da manhã. “A primeira ho-
ra é para os jurados verificarem se es-
tamos a cumprir todas as regras com
os ingredientes e utensílios.

Gerôme Welter, Christophe
Moreira, Ayrton schimdt e
Laurent Boudoin, a equipa
luxemburguesa que participa
na Taça do Mundo.

E

(Continuação da página 3)
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Depois sim, começamos a cozin-
har. Temos das seis e meia da
manhã até às onze para confecionar
tudo, e depois meia hora para pre-
parar o serviço. Às duas da tarde te-
mos de ter as 120 refeições servidas
e as instalações impecavelmente
limpas, senão somos penalizados”,
e Christophe Monteiro suspira ante-
cipando a empreitada que tem pela
frente.
Está habituado à pressão, de

qualquer maneira. Trabalhou no
castelo de Bouglinster com René
Mathieu, na estrelada Distillerie que
é hoje considerado um dos melho-
res restaurantes vegetarianos do
planeta. Também estagiou com Em-
manuel Renaut, nome maior da alta
gastronomia francesa e detentor de
três estrelas Michelin. Hoje trabalha
nas cozinhas de um lar de terceira
idade e onde se prestam cuidados
médicos. “Tenho de discutir menus
com enfermeiros, porque há especi-
ficidades para cada paciente. Mas
essa personalização da comida é al-
go que gosto de fazer”, confessa.
Laurent Boudoin, o sous-chef, ou-

ve a conversa e escangalha-se a rir.
O seu trabalho é servir almoços nu-
ma cantina a 350 miúdos entre os 3
e os 12 anos. “Desses 350, 81 não
podem comer porco, 24 são vegeta-
rianos, cinco são intolerantes à lac-
tose e dois ao glutén. Depois tenho
o caso de uma criança com uma sé-

rie de limitações: não pode comer
peixe, nem frango, nem ovos”, con-
ta enquanto vai pesando a farinha
para os bolos. “Às vezes é verdadei-
ramente complicado ter criativida-
de para tudo.”
Aprendeu que com as crianças há

truques que funcionam – e às vezes
aplica o mesmo conceito aos adul-
tos. “A comida não pode ser dema-
siado salgada, nem demasiado do-
ce, e no caso de quereres usar pi-
cante tens de ser mesmo discreto”,
começa. “E outra coisa é que não po-
des misturar vários vegetais no mes-
mo prato. Se puseres ervilhas e ce-
nouras juntas para acompanhamen-
to, os miúdos não comem. Se for só
ervilhas, ou só cenouras, aí sim, eles
aceitam.”
Chega a hora de almoço, mas ago-

ra os cozinheiros não têm tempo a
perder. Em vez de um deles se por a
preparar repasto, mandam vir piz-
zas para a comitiva. Então param os
trabalhos por meia hora, que o tem-
po da refeição é sagrado. Começam
a relembrar histórias de todos os
preparativos que fizeram, e são fran-
camente boas as memórias que gu-
ardam.
Entre os sete serviços que fizeram

com este mesmo cardápio, há um
que lhes tocou particularmente o co-
ração. “Fomos três vezes à Escola
de Hotelaria e Turismo de Diekirch,
uma ao restauzrante Chez Jacques,
em Cents, participámos em duas ga-
las. Mas o melhor de tudo foi quan-

do servimos 154 almoços no Stëm
vun der Stross”, diz o chef Moreira,
líder da equipa. É um restaurante
social em Esch-sur-Alzette onde pes-
soas em situação vulnerável podem
comer uma refeição quente, tomar
um duche ou recolher roupa. Mui-
tos estão em situação de sem-abri-
go. “E perceber que, por um dia, os
cidadãos mais carenciados tinham
oportunidade de provar um menu
de alta cozinha é algo mesmo boni-
to, que te faz encher o peito de aleg-
ria”, disse Monteiro. Depois virou-
se para o resto do grupo e atirou, ba-
tendo palmas: “Bom, já acabaram
as pizzas? Vamos lá trabalhar que
há muita coisa para fazer.”

Seleção portuguesa, com certeza

A Taça do Mundo de Gastronomia é
disputada em três classes: Júniores,
Séniores e Catering. Se o Luxembur-
go tinha de disputar esta última ca-
tegoria contra, por exemplo, as
equipas militares da Polónia e da
Suíça, Portugal apresentava-se a
concurso nos Júniores.

Christophe Moreira co-
manda a equipa luxem-

burguesa de catering. Cre-
sceu na Batalha, e agora
está na guerra pelo ouro
na gastronomia mundial.

Foto: António Pires

O chef Ayrton Schmidt nos preparativos dos acompanhamen-
tos do prato de peixe da equipa do Luxemburgo.E

(Continuação da página 4)
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Vendas ao domingo
Wemperhardt 10-18 Uhr
Strassen & Foetz 14-18 Uhr

ROLLER Luxembourg S.A | 2, route d‘Arlon | L-8008 Strassen | Responsável: Benjamin Bidinger

1) Estão excluídos os artigos já reduzidos, artigos da marca Emma, cozinhas de planeamento livre, pequenos e grandes aparelhos elétricos, artigos marcados com mudança de gama, artigos de preço permanentemente reduzido,
artigos marcados como Preço-Hit, artigos Online Plus especialmente sinalizados online, entrega e montagem, vasilhames e cartões de oferta ROLLER. Não pode ser combinado com outras campanhas de desconto. Válido ape-
nas a 04.12.2022 nas lojas ROLLEN no Luxemburgo. 2) Pode utilizar o seu cartão MASTERCARD BUYWAY em todas as lojas MÖBEL ROLLER LUXEMBOURG aplicando este cartão de crédito ao montante total das suas compras
entre 75 euros (mínimo) e 5.000 euros (máximo). A Roller pagará os juros destas compras com o MASTERCARD BUYWAY por um período de 3 a 18 meses, dependendo do montante das suas compras. Este período será mutua-
mente acordado entre ambas as partes. Esta oferta é válida apenas para pessoas cuja residência principal seja no Luxemburgo e na Bélgica e está sujeita à condição de que o seu pedido de crédito seja aprovado pela instituição de
crédito e emissor do cartão de crédito, a empresa MASTERCARD BUY WAY, BUY WAY FINANCE SA, com sede social em B-1000 BRUXELLES, Bvd Arspach, Belgique. Esta oferta não pode ser aceite em parte e não pode ser combi-
nada com qualquer outra oferta. ATENÇÃO: Um empréstimo é um empréstimo que o obriga e que deve ser honrado. Qualquer compra efetuada com o cartão de crédito MASTERCARD BUYWAY noutros estabelecimentos comerci-
ais, ou qualquer outra compra efetuada com este cartão de crédito na ROLLER LUXEMBOURG, que não esteja em conformidade com os termos e condições da oferta da ROLLER LUXEMBOURG permanecerá às suas custas, tanto
em termos do montante da compra como dos juros devidos. Se não pagar as suas prestações mensais ou as pagar com atraso, a BUYWAY irá cobrar-lhe uma taxa global TAEG, atualmente 17,00% (dos quais 0,20% por mês do
capital emprestado pelo custo do cartão e juros variáveis sobre o empréstimo, atualmente 14,25%). Esta é uma taxa de juro variável, dependendo do tipo e dos termos do contrato de crédito entre o cliente e a BUY FINANCE S.A.
Atenção, pedir dinheiro emprestado também custa dinheiro. 3) Para todas as cozinhas planificadas livremente. Apenas válido a 04.12.2022 nas lojas ROLLER no Luxemburgo. A promoção não é cumulável com outros descontos.
Cada artigo está disponível apenas enquanto durar o stock, sem decoração! Os preços indicados são preços de recolha!

1)

Code: SON221204
Pode ser resgatado em todas as lojas ROLLER no Luxemburgo

utilizando o código de barras. Válido apenas a 04.12.2022.

Domingo

de dezembro
4.

Cadeira giratória de jo
Cobertura de couro co
design preto/ Branco,
preta/branca, 101505

Cadeira giratória de jogos
Cobertura de couro com um 
design preto/ Branco, armação 
preta/branca, 1015053100 

249.99249.
-37% 399.9939999

com iluminação LED multicolorida

regulável em altura

Controlo remoto20%
CUAPÃO DE DESCONTO

de desconto em mobiliário
e linhas especializadas

Sem preocupações
Financiamento.
Confortável financiamento em
3 a 18 prestações mensais.

2)

de juros
0% Agora, a cozinha dos sonhos

comprar e poupar.
Até 50% de desconto em
Cozinhas de planeamento livre.

3)

de desconto
50%

ROLLER Strassen
2, route d‘Arlon
L-8008 Strassen
Horário de abertura:
Segunda a sexta-feira das 10h às 19h
Sábado das 9h às 18h

ROLLER Foetz
Z.l.Lëtzebuerger Heck
L-3844 Foetz
Horário de abertura:
Segunda a sexta-feira das 10h às 19h
Sábado das 9h às 18h

ROLLER Wemperhardt
Op der Haart 19
L-9999 Wemperhardt
Horário de abertura:
Segunda a sábado das 10h às 19h
Domingo, das 10h às 18h



É competição para menores de 25
anos e, admitia o chefe da missão,
Jorge Fernandes, o objetivo era um
e apenas um: ganhar a prova.
O grupo era composto por jovens

estudantes formados nas Escolas de
Hotelaria e Turismo de Lisboa, Esto-
ril, Setúbal, Casa Pia e Associação
dos Cozinhieors Profissionais. To-
dos eles são hoje profissionais em
cozinhas de hotéis e restaurantes –
tiveram de meter folgas para treinar
e marcar férias para vir ao Luxem-
burgo competir. “Foi um processo
complicado de seleção”, admite
Fernandes. “Fizemos várias provas
e fomos selecionando uma equipa
sólida. Não quer dizer que tenha-
mos escolhido sempre os mais ta-
lentosos, mas escolhemos segura-
mente os mais motivados.”

O grupo passou vários dias em
treino na Escola de Hotelaria e Tu-
rismo de Diekirch, ocupando uma
cozinha para fazer todos os prepa-
rativos. A alegria reinava nas insta-
lações, com toda a gente a trocar
provocações e piadas. De vez em
quando vinham as senhoras da lim-
peza da escola meter-se com os
chefs – e só se ouviam dois sons,
gargalhadas e a língua de Camões.
“No Luxemburgo jogamos em ca-
sa”, dizia Fernandes. “Vamos à Pro-
vençale fazer compras e a malta dfa
peixaria e do talho é tuga. Hoje pre-
cisávamos de uma varinha mágica
pequena e a senhora que aqui tra-
balha foi buscar a dela a casa para
nos emprestar. É uma maravilha fa-
zer isto assim.”
Na hora de tirar fotografias para

a reportagem, toda a gente começa
a rir porque ninguém consegue sa-

ber onde pára Marta Nunes, a chef
de 24 anos responsável por confe-
cionar os buns de lavagante, a espu-
ma de ostras e as tarteletes de beter-
raba no menu lusitano. Tal como no
caso luxemburguês, também esta
ementa presta homenagem ao país
de origem dos concorrentes. Há cro-
quetes de ameijoa à bulhão pato,
por exemplo. Há robalo e há lombo
de borrego – e este é regado com
ummolho de vinhomoscatel. Há ge-
lado de toucinho do céu nas sobre-
mesas.
Uma das coisas mais difíceis para

a Seleção Portuguesa foi, precisa-
mente, não poder ver a Seleção Por-
tuguesa a jogar. “Estávamos a ater-
rar no primeiro jogo de Portugal no
Campeonato do Mundo de Futebol,
a competir no segundo e vamos es-
tar a embarcar no regresso a casa
no terceiro. É um grande galo”, ri-se

o chefe de missão. Mas depois apon-
ta para um quadro atrás dele onde
está pendurada uma bandeira e
escrita esta frase: Go for gold – Que-
remos o ouro, em tradução livre.
A conversa evolui para a gastro-

nomia portuguesa – e a forma como
ela se está a afirmar no mundo. Ain-
da na semana passada, o guia Mi-
chelin atribuiu cinco novas estrelas
a restaurantes portugueses. Há hoje
38 restaurantes no país com a dis-
tinção do livro vermelho. Destes, se-
te têm duas estrelas. E a ascensão
da gastronomia portuguesa é tal que
a organização dos prémios anunci-
ou que, em vez da gala de atribu-
ição decorrer em conjunto com
Espanha, o país passará a ter uma
cerimónia própria. “Queremos con-
tribuir para a promoção de Portugal
como destino gastronómico euro-
peu incontornável”, disseram E

A comitiva portuguesa que
disputa a Taça Mundial de Gas-
tronomia na categoria Júnior.
Fotos: António Pires
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Válido até 31/12/2022 inclusive. Os preços podem ser ainda mais baixos nas lojas. Com Xtra.
Apresente o seu cartão Xtra na caixa do seu Colruyt ou do ponto de recolha Collect&Go. O seu desconto será deduzido automaticamente.
Ainda não Xtra? Descarregue a aplicação ou peça o seu cartão na loja e desfrute imediatamente dos seus descontos.

O consumo abusivo de álcool é prejudicial à saúde, consuma com moderação.

Mais informações em colruyt.lu

As suas festas
Os nossos melhores preços.

Cava Gran Barón
A gama completa
Brut 75 cl - € 4,99 (€ 6,65/L)
Reservvr a brut 75 cl - € 6,39 (€ 8,52/L)
Brut Nature 75 cl - € 5,39 (€ 7,19/L)
Bio brut 75 cl - € 5,79 (€ 7,72/L)

Combine
à escolha

-25%
a partir de 6 garrafas

-20%
a partir de 3 garrafas

E você, o que é que procura ?

No mycar.lu,
Paulo encontrou
o seu carro
clássico, com
um clique !



em Toledo os responsáveis do even-
to. E agora há oito jovens cozinhei-
ros a trilhar esse mesmo caminho
no Luxemburgo. Chamam-se Pedro
Leiria, Mariana Barroso, Tomás Pe-
reira, Marta Nunes, Gonçalo Vicen-
te, João Duarte, Daniel Passos e An-
dré Serra.

Crème de la crème

Os dias têm sido animados em Kirch-
berg. A ExpoGast tem vários exposi-
tores com comida e bebida. Há uma
banca de frutos secos, outra de char-
cutaria italiana, a Provençale – o
grande abastecedor retalhista do
país, montou um pavilhão inteiro
para mostrar a qualidade das carnes
e outro para apresentar peixes e ma-
riscos. Há um barco que foi transfor-
mado em restaurante, onde Alcides
Enes da Silva e Florbela Silveira ven-
dem ostras com crémant. O respon-
sável deste setor, um homem cha-
mado Marc Flander, diz que tantos
cozinheiros trouxeram um aumento
de 40 por cento às vendas nacio-
nais. Cozinha-se muito nestes dias.
Também há pequenos exposito-

res onde se mostram as produções
nacionais. Dos quijos às mostardas,
das compotas às almôndegas. E de-
pois há os expositores de vinho e be-
bidas. A Wengler, grande distribui-
dora de bebidas no Luxemburgo,
tem dois barmen a oferecer cock-
tails aos visitantes. Metade do pa-
vilhão 8 da ExpoGast é ocupado pe-
las bancas dos produtores de vinho
da Moselle.
Michèle Mannes, que dirige a Hä-

remillen, dá a provar um copo de
Charta – um riesling que a
Gault&Millau elegeu como o melhor
vinho branco luxemburguês deste
ano. A Häremillen não tem mais de
15 hectares de terreno, mas Mannes
sabe que esta é uma oportunidade
de ouro para levar os seus vinhos ao
setor da alta gastromia. “Temos aqui
gente do mundo inteiro, então esta
é a possibilidade de chegarmos às
grandes cozinhas. É aqui que quere-
mos estar.”
Apesar de não haver nenhuma

banca que ofereça comida portu-
guesa, há um grande expositor para
os vinhos do país, a Bexeb. É uma
empresa de importação de vinhos e
bebidas nacionais. “Vamos do Ma-
teus Rosé ao Barca Velha”, diz Hu-
go Melo, um dos proprietários da
empresa. Diz que há um interesse
crescente pelos produtos portugue-
ses no mercado nacional. “Em 10
anos, Portugal entrou completa-
mente na moda. Se antes a nossa
clientela era essencialmente portu-
guesa, hoje metade dos comprado-
res vêm de outras origens.”

Bruno Cunha, outro dpos sócios,
acredita que tem havido dois fato-
res essenciais para este triunfo luso-
vinícola. “Em 2005, os supermerca-
dos começaram a trazer muitos vin-
hos do Douro e do Alentejo, tornan-
do-os conhecidos do grande públi-
co. E, de há cinco anos para cá, o tu-
rismo para Portugal explodiu. To-
dos os luxemburgueses têm um ami-
go português e todos conhecem o
país. Então vai-se abrindo o interes-
se pelos nossos produtos”, diz ele.
Há algo que Cunha lamenta, no

entanto. É que este crescimento no
mundo dos vinhos não tenha sido
acompanhado pelo setor da gastro-
nomia. “Num país onde um quinto
da população é luxemburguesa, é
lamentável que não haja um restau-
rante português moderno. Eu já não
digo uma estrela Michelin, mas algo
que caminhasse nesse sentido. Este
era o momento ideal para investir
nisso”, argumenta. “Porque nunca
como hoje houve tanto mercado,
tanta curiosidade e tanta capacida-
de como há hoje.”
A queixa do importador de vin-

hos não é apenas portuguesa. O
chef Christophe Moreira, líder da

equipa luxemburguesa que se bate
pelo ouro na Taça do Mundo, quei-
xa-se que o setor da restauração no
Grão-Ducado precisa de ver injeta-
do com urgência uma boa dose de
criatividade. “Por um lado, os pre-
ços são um pouco exagerados nos
restaurantes gastronómicos. Por
outro, os salários continuam a ser
baixos. Não se consegue arranjar
mão de obra qualificada nas gran-
des cozinhas deste país e isso não é
difícil de compreender. A maioria
dos cozinheiros são solteiros, não
pagam menos de mil euros por um
quarto. Se ganham 2500, a coisa
não rende.”
Moreira acredita que há varieda-

de na gastronomia luxemburguesa,
mas a falta de bons cozinheiros – e
de cozinheiros criativos – faz com
que os menus sejam iguais em todo
o país. “Falta rasgo e falta risco”,
diz o capitão da equipa. Quando o
assunto é a cozinha portuguesa,
alinha pela mesmíssima batuta. “Já
era tempo de termos um projeto
trouxesse uma visão diferente à gas-
tronomia lusitana. Acredito que es-
te é o tempo certo para isso”, rema-
ta.

Michèle Mannes, da casa Häremillen, diz que a ExpoGast
é uma oportunidade de ouro para os produtores de vinho

luxemburgueses entrarem no mercado global da alta cozinha.
Fotos: António Pires

Bruno Cunha e Hugo Melo, da Bexeb, dizem que o interesse lu-
xemburguês nos vinhos portugueses não para de crescer.

(Continuação da página 9)
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Vive na floresta
há 32 anos sem
eletricidade e água
Friedmunt Sonnemann vive na floresta há mais de três décadas.
Numa cabana sem eletricidade ou água. Quando o fogão da sala
está ligado, a temperatura chega aos 14 graus,
que ele considera bastante agradável.

Tiago Rodrigues com DPA

F riedmunt Sonnemann é
um dos muito poucos
alemães que não são afeta-
dos pelo aumento dos pre-
ços da eletricidade e do

gás. „Nada disso me afeta“, garante
o homem de 56 anos, que vive nu-
ma cabana de lama construída nu-
ma remota floresta no Hunsrück,
perto da cidade alemã de Long-
kamp, a cerca de uma hora de carro
da fronteira com o Luxemburgo.
O eremita vive no meio da natur-

eza há 32 anos, sem eletricidade
nem água. „Não me falta nada“, as-
segura Friedmunt, que tem cabelo e
barba compridos, na sua pequena
quinta, a ’Königsfarm’. „Esta é a úni-
ca forma como eu quero viver“, afir-
ma.
O alemão e os seus „camaradas“,

como ele chama aos companheiros
temporários, vão buscar água para
beber a uma fonte próxima, en-
quanto a água da chuva é normal-

mente utilizada para cozinhar e la-
var. „A casa de banho é compost-
agem seca“. E o aquecimento é feito
commadeira. „Se o fogão da sala es-
tiver ligado e o termómetro no can-
to mostrar 14 graus, achamos isso
agradável“, explica o nativo de Bo-
na, que cresceu em Colónia.

Não há „forma alguma“ de a sala
ser aquecida a 20 ou 21 graus na
época fria. „Isso seria realmente um
desperdício“, afirma o homem mag-
ro. „Também nos agasalhamos mais
no Inverno“. Sonnemann obtém a
madeira das suas próprias áreas,

mas também do exterior. „Foi aí,
claro, que os preços subiram. Mas
eu posso viver com isso, não é tão
dramático“.
Em geral, diz Friedmunt, os hu-

manos podem sobreviver com me-
nos do que se supõe. Mas está con-
sciente de que nem todos poderiam
viver na floresta como ele. „Não há
assim tantos lugares na Alemanha“.
Porém, o modo de vida nos países
industrializados de que a maioria da
população beneficia não será sus-
tentável a longo prazo. „Haverá de-
finitivamente umamudança de pen-
samento“, prevê o eremita.
A vida de Friedmunt está nas

plantas raras que cultiva no local de
cerca de quatro hectares e nas se-
mentes que colhe e vende. O ho-
mem tem agora várias centenas de
espécies e espalha as sementes da
onagra seca para uma tigela. „Há
também plantas do tempo da bisa-
vó que de outra forma teriam desa-
parecido“, explica. Como a varieda-
de de acelgas ’Hunsrücker Schnitt’

ou de feijão-frade ’Hunsrücker Wei-
ße’ e ’Blauhülsige’.
Especialmente em tempos de al-

terações climáticas, a preservação
de plantas velhas cultivadas é im-
portante porque podem lidar bem
com solos pobres e condições mete-
orológicas extremas. Mas Fried-
munt também cultiva plantas mais
exóticas, tais como curgetes da
Croácia e huacatay (tagetes de espe-
ciarias) dos Andes, na América do
Sul. „Esta é uma das minhas plan-
tas favoritas. É regularmente utili-
zada para sopas e molhos, e tam-
bém fazemos chá a partir dele“, con-
ta.

Visitantes de todo o mundo

As pessoas que vivem na quinta du-
rante um certo período de tempo
ajudam-no com o trabalho. „Somos
oito, neste momento. Também vêm
para se afastarem ’um pouco’ do
’mundo exterior’. Aqui não vivemos
num mundo à parte. Mas o impacto
do que está a acontecer no mundo
neste momento é comparativamen-
te pequeno“. Por vezes, até pessoas
do México ou de Taiwan vão para a
quinta.
Os habitantes falam muito sobre

o que está a acontecer no mundo.
Até agora, a quinta tem sido pou-

pada da covid-19. „Se a apanhei, ti-
ve sintomas muito suaves“, afirma
Friedmunt, que só tem ido ao
dentista nos últimos anos. „Na ver-
dade, sou o meu próprio curandei-
ro“.
Durante anos, Friedmunt tinha

lutado contra a construção da pon-
te Hochmoselbrücke perto da sua
quinta, sobre a qual o trânsito tem
vindo a circular há três anos. Por
vezes, quando o vento sopra de les-
te, o eremita consegue „ouvir o bar-
ulho“, mas não tem outra escolha
„senão aceitar“. Contudo, continua
a achar „terrível“ a „destruição da
paisagem“ para o projeto.
Os residentes de Longkamp, no

distrito de Bernkastel-Wittlich, re-
speitam o seu vizinho da floresta.
„O trabalho que faz é aceite aqui“,
garante o presidente da Câmara,
Horst Gorges. É bom preservar se-

mentes e plantas que estão ameaça-
das de extinção. Mas poucas pesso-
as na vila conseguem compreender
como Friedmunt vive na floresta.
Entretanto, foi construída uma

segunda casa de lama no terreno
que Friedmunt possui. E foi instala-
do um painel solar num celeiro pa-
ra fazer funcionar uma máquina de
lavar roupa ou carregar uma chave
de fendas sem fios de vez em quan-
do.
No entanto, os habitantes da

quinta não podem viver só de er-
vas, abóbora, maçãs e marmelos.
„Também compramos arroz ou
massa para acompanhar“, confessa
Friedmunt, que não se vê como um
eremita ou desertor, mas sim como
um bon vivant. „Não vivo sozinho e
não desisti do mundo, vim para
aqui. Não faço tudo sozinho só pa-
ra mim“, resume.

Friedmunt Sonnemann vive há
mais de três décadas numa
cabana construída na floresta.
Fotos: Harald Tittel / dpa-Bildfunk

“ Não me falta
nada. Esta

é a única forma como
eu quero viver.
Friedmunt Sonnemann

Friedmunt tem várias centenas de espécies de plantas.Quando o fogão da sala está ligado, a temperatura pode chegar aos 14 graus.

12 | 30 de novembro de 2022 30 de novembro de 2022 | 13

Destaque Destaque

Conosco vôce
naõ tem….



O antropólogo que lê nos ossos
a nossa evolução
Dany Coutinho Nogueira, luso-francês, natural de Bordéus
e investigador em Coimbra, descobriu um dos casos mais antigos
de surdez humana.

Ana Tomás

S e os ossos podem contar
histórias milenares, Dany
Coutinho Nogueira é um
dos poucos que as conse-
gue decifrar. O antropó-

logo luso-francês descobriu um dos
casos mais antigos de surdez na
espécie humana, num fóssil com
cerca de 100 mil anos, encontrado
há quase meio século, em Marro-
cos, mas analisado agora sob um
novo prisma. Os resultados da pes-
quisa, divulgados para o grande pú-
blico este verão, são mais um passo
no estudo da evolução humana e
no conhecimento de como viviam
os antigos homo sapiens. São
também mais uma nota no pal-
marés científico da Universidade de
Coimbra, onde Dany Coutinho No-
gueira exerce atualmente o seu tra-
balho. Nascido e criado perto da ci-
dade de Bordéus, França, foi aí que
se formou, em biologia e geologia,
curso que lhe viria a despertar o in-
teresse sobre o passado e a evo-
lução humana. “Aí realmente co-
mecei a interessar-me de onde ví-
nhamos e quais os processos que fi-
zeram com que chegássemos até
aqui”, refere ao Contacto. Seguiu-
se então um mestrado em antropo-
logia biológica, ainda em Bordéus,
e a partir daí a especialização na
evolução humana e na análise dos
fósseis cronologicamente mais pró-
ximos da fase atual da espécie hu-
mana. “Cem mil anos parece muito
antigo mas na nossa evolução é a
parte mais recente.”
A descoberta de um caso de sur-

dez com essa longevidade permitiu
perceber o impacto que um proble-
ma de saúde desse tipo teve não só
na vida daquele indivíduo, um
caçador recoletor, mas também na
organização social destes homo sa-
piens que já prestavam auxílio aos
seus pares.“Com a incapacidade de
caçar, provavelmente, se não tives-
se recebido nenhuma ajuda, teria
morrido ainda mais depressa.” O
antropólogo explica que, para o nú-
mero de meses que esse indivíduo
terá sobrevivido, foi necessário ha-
ver “um acompanhamento do resto
do grupo e não só para a aquisição
de alimentação, mas também para
o orientar, porque, tendo proble-
mas de equilíbrio, estaria mais su-
jeito a quedas ou a perder-se dos ou-
tros”.

Prestar cuidados e não margina-
lizar os elementos mais frágeis não
era exclusivo deste grupo de caça-
dores recoletores. “Noutros locais,
mais ou menos na mesma época, sa-
bemos que já havia essa forma de
acompanhamento. No sítio onde fiz
a minha tese, em Qafzeh, havia um

indivíduo que tinha sofrido um trau-
matismo craniano em criança e que
terá perdido a capacidade de falar,
mas que sobreviveu vários anos. E
quando foi morreu teve direito a
uma sepultura particular, mais tra-
balhada, tendo sido sepultado com
mais objetos.” Ou seja, resume o in-

vestigador, “há 100 mil anos, na
nossa espécie, já havia um acompa-
nhamento de indivíduos com defi-
ciências e na sua morte também ha-
via um cuidado especial”.

Do imaginário da ficção
para a realidade

O trabalho de Dany Coutinho No-
gueira pode ser comparado a uma
mistura entre o que acontece nos fil-
mes de Indiana Jones e as séries CSI
e Bones. Excluindo o lado mais fan-
tasioso, o lusodescendente admite
que eles se cruzam naquilo que faz.
“É um pouco de Indiana Jones por-

que tem a parte da arqueologia, da
escavação dos fósseis, vai-se ao ter-
reno, faz-se lá a investigação e reco-
lhem-se muitas informações”, ex-
plica, acrescentando que depois há,
naturalmente, “a vertente da análi-
se do esqueleto, de procurar aí os
detalhes que nos podem dar infor-
mações sobre o que é que aconte-
ceu”, e que se assemelha ao que se
vê na série Bones. “No caso da Bo-
nes o que se procura é sempre mais
a identificação, a causa da morte.
Nós também fazemos isso e procu-
ramos saber a idade, o sexo da pes-
soa, atribuir uma identidade ao in-
divíduo e tentar perceber o que lhe

aconteceu”. Por fim, são também al-
gumas as semelhanças com a ciên-
cia forense de CSI, porque são usa-
dos métodos e contributos diferen-
tes nas investigações. “Não sou es-
pecialista em ADN, mas há pessoas
que vão estudar o ADN, usamos a
imagiologia, isótopos que nos vão
dar informações sobre o que é que o
indivíduo comeu, se era local ou se
era de outro sítio.”
Foi numa das técnicas de “CSI”,

a imagiologia, que detetou o caso
de surdez com 100 mil anos, quan-
do estava a estudar o ouvido do fós-
sil do caçador recoletor encontrado
em Marrocos, para comparar com os

fósseis de Qafzeh, que estudara an-
tes para a sua tese e que são prati-
camente da mesma altura. “Queria
perceber se eram indivíduos próxi-
mos morfologicamente ou se eram
grupos diferentes. E ao estudar as
imagens de micro ct [semelhante a
radiografias] observei que havia os-
so num espaço onde não devia ha-
ver. Interessei-me sobre o que pode-
ria ter acontecido e aí vi que se tra-
tava de uma patologia”, explica
Dany Coutinho Nogueira.
Os ossos podem revelar detalhes

preciosos e o fóssil que estudou é ex-
emplo disso. “A região anatómica,
chamada labirinto, que é a parte in-
terna do ouvido, é muito interes-
sante em termos de evolução huma-
na, porque está dentro do osso mais
denso do corpo humano, ou seja,
conserva-se, por vezes, melhor do
que os outros ossos, e a morfologia
dessa estrutura é diferente consoan-
te os grupos humanos.”
Sobre os dias de hoje, os ossos de

há 100 mil anos ensinam-nos que,
em termos morfológicos, não mudá-
mos assim tanto enquanto espécie.
“Já eram homo sapiens como nós”,
explica o antropólogo, que sublinha
que “às vezes são os detalhes mais
pequenos que dão mais infor-
mações”.
Menos frequente que o trabalho

de laboratório são as expedições no
espírito da saga Indiana Jones. A
participação em escavações é rara,
mas o projeto que fez Dany Couti-
nho Nogueira ir para Coimbra per-
mitiu ao investigador voltar ao ter-
reno, quase 10 anos depois. “Este
ano fiz uma escavação durante três
semanas, em Portugal”.
Foi a primeira que fez em territó-

rio luso e está relacionada com a in-
vestigação que tem em curso atual-
mente sobre fósseis de indivíduos
com oito mil a cinco mil anos, des-
cobertos em Muge, concelho de Sal-
vaterra de Magos. Ali, diz, há vários
vestígios arqueológicos “importan-
tes”. “São os últimos caçadores re-
coletores de Portugal, porque de-
pois começaram a chegar os indiví-
duos neolíticos, que já eram agri-
cultores e viviam mais de forma se-
dentária.”

Ficar onde estão os fósseis

A zona de Muge, assim como a do
estuário do Sado, concentra “mui-
tas sepulturas” daquelas últimas
populações. Estima-se que existam
vestígios de 300 indivíduos na lo-
calidade do concelho de Salvaterra
de Magos. “Os locais foram encon-
trados em 1863, há cerca de 160
anos, os indivíduos foram enterra-
dos dentro dos concheiros, mas o
peso das conchas deformou os es-
queletos.” Por isso, explica Dany

Coutinho Nogueira, as imagens de
TAC serão novamente aliadas preci-
osas na investigação, permitindo
ver o que há “dentro do osso e as-
sim analisar os fósseis”. Para já, o
que se sabe é que um evento climá-
tico, ocorrido há cerca de 8200
anos, levou a um arrefecimento da
temperatura e também da subida do
nível do mar, obrigando as popu-
lações de caçadores recoletores a
migrarem para o interior em busca
de recursos.
E se a migração faz parte da evo-

lução humana ao longo dos tempos,
definindo as suas diferentes fases,
ela também está inscrita no ADN de

Dany Coutinho Nogueira, de uma
maneira mais pessoal.
Filho de portugueses naturais de

Trás-os-Montes, que emigraram com
18 anos para França, onde viveram
mais de 30 antes de regressarem a
Portugal, o investigador cresceu a
ver os pais a trabalharem na impor-
tação de fruta. Em criança ainda so-
nhou ser veterinário, mas com os
anos outros interesses surgiram le-
vando-o aos caminhos da antropo-
logia. Mesmo se esta não foi a opção
mais óbvia, contou sempre com a
confiança dos progenitores, que
“vêm com curiosidade” a sua pro-
fissão. “Todos queremos saber um

pouco sobre de onde viemos. Cada
vez que eu trabalho num fóssil, eles
perguntam: ’então, o que podes di-
zer, o que é que aconteceu?’”
Dany Coutinho Nogueira é mem-

bro da Sociedade de Antropologia
de Paris e mantém a ligação ao meio
de investigação francês, onde
também iniciou projetos. Mas os
planos para os próximos anos pas-
sam por continuar em Coimbra, on-
de está o maior laboratório de an-
tropologia do país, até porque há
ainda muito por descobrir em Mu-
ge. “Gostava de ficar, gosto muito
de trabalhar neste laboratório e os
fósseis estão em Portugal.”

O trabalho de Dany Coutinho
Nogueira pode ser compara-
do a uma mistura entre o
que acontece nos filmes de
Indiana Jones e as séries
CSI e Bones.
Foto: Rodrigo Cabrita
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Um terço dos
migrantes portugueses
estão indecisos quanto
a regressar
Estudo sobre nova vaga de migrantes que deixou Portugal depois
de 2000 revela que são os que vivem na Suíça os que mais querem
regressar à terra natal. O Luxemburgo surge em 2° lugar no top
dos que mais querem regressar.

Madalena Queirós

S audades e vontade de es-
tar com a família, por um
lado, clima e o ambiente
social e cultural do país
de acolhimento, por ou-

tro, são estes os fatores que moti-
vam os migrantes portugueses a
querer voltar a Portugal.
Quase um em cada dois (45,5%)

migrantes portugueses inquiridos
que vive no Grão-Ducado quer vol-
tar à sua terra natal. Os dados são
revelados no estudo Intenções de
Regressos da Nova Migração Portu-
guesa. Mas se olharmos para as co-
munidades de novos migrantes que
vivem na Suíça, França e Reino
Unido, são os suíços que mais ma-
nifestam vontade de regressar ao
país de origem.
“O inquérito online realizado a

portugueses/as emigrados/as após o
ano de 2000 mostra que ao compa-
rar com o Luxemburgo, a França, e
o Reino Unido, é na Suíça que se en-
contram as intenções de regressar
mais elevadas, acima dos 50% dos
respondentes aos inquérito”, revela
ao Contacto Liliana Azevedo, uma
das investigadoras da equipa que re-
alizou este estudo. O Luxemburgo
surge no segundo lugar da lista dos
que mais querem regressar com
45,5%. Seguem-se os migrantes em
França com 45,4%. É no Reino Uni-
do que os migrantes têm menos von-
tade de voltar com apenas 39% a
manifestar a intenção de o fazer.
Quanto à questão de quando re-

gressar é no Luxemburgo que se en-
contram os portugueses que que-
rem ficar mais tempo no país de aco-
lhimento. “Um dos aspetos a re-
alçar na comparação entre os países
é o fato do Luxemburgo ser o país
em que as intenções de regresso são
mais dilatadas no tempo”, sublinha
a investigadora do Centro de Inves-
tigação e Estudos de Sociaologia do
ISCTE-IUL. Um em cada três imi-
grantes portugueses no Grão-Duca-
do manifesta a intenção de regres-
sar só depois de 2025.

Mas os dados “do Luxemburgo
são bastante semelhantes aos da
Suíça em termos de tendências”,
acrescenta. Neste dois países “ as
pessoas dizem estar globalmente sa-
tisfeitas em termos de emprego, be-
nefícios sociais, sistema de saúde e
a sua vida em geral”, diz Liliana
Azevedo. Já os fatores que causam
mais insatisfação são “o clima e a vi-
da cultural e social do país onde re-
sidem”. Também as razões aponta-
das para motivar o regresso “são se-
melhantes no caso da Suíça e dos
restantes países e prendem-se com
questões essencialmente de ordem
afetiva (família, estilo de vida e cli-
ma), descreve uma das autoras des-
te estudo.

Um terço está indeciso quanto
a voltar a Portugal

Outro dado relevante deste estudo
“é a percentagem elevada de pesso-
as indecisas relativamente a ficar no
país da residência ou regressar a
Portugal, quase um terço dos res-
pondentes em todos os países”, su-
blinha a investigadora do
CIES/ISCTE-IUL. Os mais indecisos
são os que vivem no Luxemburgo
(29%), seguindo-se a comunidade
do Reino Unido (28,8%) a da Suíça
(27,5%). No fim da lista estão os
portugueses que vivem em França
(26,6%).
Outra das diferenças que salta
à vista da comunidade portuguesa
residente na Suíça, quando
comparada com as dos restantes
países: “apenas os migrantes resi-
dentes na Suíça manifestam a von-
tade de iniciar um negócio em Por-
tugal após regressarem”, sublinha
ainda a investigadora.
O retrato dos migrantes que estão

a ir para a Suíça nos últimos anos re-
vela uma comunidade mais qualifi-
cada, apesar de uma ampla maioria
da comunidade a viver naquele país
ter apenas o ensino obrigatório. Os
estudos mostram que a população
mais qualificada tende a manifestar
uma intenção de “prolongar mais a

sua estadia pela forma como se in-
tegram nomercado de trabalho”, re-
vela Liliana Azevedo. Mas a elevada
percentagem que, neste inquérito,
declarou que pretende regressar po-
de estar relacionada com o facto de
estarem no país há pouco tempo. “A
possibilidade de regressar é maior
nos primeiros cinco a dez anos, por-
que as pessoas não estão ainda mui-
to integradas, nem conhecem bem o
sistema social e político do país de
acolhimento e ainda têm redes soci-
ais fracas localmente” sublinha.
Os indicadores estatísticos reve-

lam que houve uma duplicação do
número de portugueses que aban-
donaram a Suíça: passando de me-
nos de cinco mil, em 2013, para
mais de 10 mil por ano, em 2018.
Um fenómeno que é explicado por
uma “conjugação de fatores: por um
lado as pessoas que fazem parte da
comunidade de migrantes mais anti-
ga, que chegaram à Suíça nos finais
dos anos 1970 e na década de 1980,
estão a chegar à idade da reforma,
fase em que optam por regressar a
Portugal, por outro lado represen-
tam uma proporção crescente dos
fluxos da Suíça para Portugal; por
outro lado também regressam mui-
tas pessoas que chegaram ao país,
na última década e que não desen-
volveram ainda laços muito fortes
com o país, mas também pessoas e
que mantinham uma situação pro-
fissional e legal precária”, diz. O fa-
to da Suíça estar a “dar sinais, em
termos políticos e sociais de querer
restringir a imigração” é outro dos
fatores que explicam esta tendência.
Os indicadores relativos à comu-

nidade residente na Suíça foram
apresentados na Conferência “In-
tenções de Regresso da Nova Mi-
gração Portuguesa para a Suíça; De-
safios e oportunidades que se en-
quadra num projeto de investigação
que se realizou no âmbito de um fi-
nanciamento Seed Money for joint
swuiss-portuguese academic pro-
jects, uma iniciativa conjunta do
CCIPS e da University of Aplied Sci-
encies Western Switzerland.

Liliana Azevedo,
investigadora do
CIES/ISCTE-IUL.
Foto: Rodrigo Cabrita
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“O que a malta
quer é rir,
e fazer rir os
portugueses”
O humorista João Paulo Rodrigues,
o famoso “Quim Roscas”, desvenda
como é a vida de riso com “Zeca Es-
tacionâncio” e em “Curral de Moi-
nas”, que os fazem andar sempre
na estrada, com espetáculos cheios
pelo país e comunidades. E, este
ano, também com o filme, que tem
salas lotadas, nomeadamente no
Luxemburgo. Uma entrevista exclu-
siva para os ”curralmoinenses” do
Grão-Ducado, e arredores.

Paula Santos Ferreira

O s tempos não estão fáceis. Depois da
pandemia, a guerra na Ucrânia e o
aumento do custo de vida estão a pre-
ocupar e azedar a vida dos portugue-
ses, e de quase todo o mundo. Con-

tra as agruras, “rir é o melhor remédio”, já se diz
há muito, e este é também, o lema de “Quim Ros-
cas” e “Zeca Estacionâncio”, ou melhor, dos ato-
res João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, que des-
de há 20 anos andam a divertir os portugueses
de Portugal e nas comunidades, a soltar-lhes gar-
galhadas, com os espetáculo de stand-up co-
medy. Este ano, a explosão de riso é maior, e a
culpa é do filme “Curral de Moinas: Os Banquei-
ros do Povo”, protagonizado pela dupla, que es-
treou em agosto em Portugal, e agora tem anda-
do pela Europa, nomeadamente, no Luxembur-
go, Suíça e Bélgica.

No Grão-Ducado, o filme era para estar em exi-
bição duas semanas, mas as salas cheias e o su-
cesso de bilheteira prolongaram a sua estadia por
mais 15 dias, até ontem, terça-feira. À hora de fe-
cho desta edição, ainda se desconhecia se iria con-
tinuar em exibição mais tempo.Também na Bélgi-
ca, a sua exibição foi prolongada, tendo estado
também em cartaz na Suíça, em cinco cidades.
Em Portugal, o país da localidade fictícia “Cur-

ral de Moinas”, as trapalhadas de “Quim” e “Zé”
transformaram-se no filme português mais visto
de 2022, e o sexto mais visto em geral, à frente
de blockbuster como o “The Batman” ou “Mundo
Jurássico”. A comédia “curralmoinense” já foi
vista por cerca de 315 mil espetadores, o que faz
dele também o quarto filme português mais visto
de sempre, logo a seguir ao seu antecessor, “7 Pe-
cados Rurais”, de 2013.

“ Desde que começamos
as pessoas sempre

gostaram de nós e fizeram
questão de nos dizer. No
fundo, penso que é por
fazermos um humor simples,
popular, não gozamos com
questões políticas, de futebol,
religiosas ou outras pessoas”
João Paulo Rodrigues

E



Mas as “parolices” dos “pacóvi-
os” “Quim Roscas” e “Zeca Estaci-
onâncio” vão muito para além do ci-
nema, com João Paulo Rodrigues e
Pedro Alves a passarem “a vida na
estrada”, com o seu espetáculo por
todo o país e além-fronteiras. No dia
19 novembro, a dupla atuou em Zu-
rique, Suíça, para mais uma “sala
cheia”, como conta João Paulo Ro-
drigues, “muito feliz”. “Por coin-
cidência, o nosso espetáculo que já
estava agendado há muito, reali-
zou-se à mesma hora da estreia do
filme ’Curral de Moinas’ na cidade,
pelo que não pudemos ir cumpri-
mentar os portugueses no cinema”.
Como se explica o longo êxito

desta dupla de rosáceas no rosto,
monocelhas (sobrancelhas pega-
das), e vestes garridas para quem a
vida é só diversão, anedotas e dis-
parates?
Já lá vão 20 anos, desde a criação

e estreia de “Roscas” e “Estacionân-
cio”, em palco, e depois no progra-
ma “Telerural” da RTP mas, ainda
hoje, o comediante João Paulo Ro-
drigues se confessa impressionado
e orgulhoso com o grande “apego”
dos portugueses aos dois “simplóri-
os”.
“Não sei, é uma mística que exis-

te e não conseguimos explicar, mas
desde que começamos, as pessoas
sempre gostaram de nós, e fizeram
questão de nos dizer. No fundo,
penso que é por fazermos um hu-
mor simples, popular, não goza-
mos com questões políticas, de fu-
tebol, religiosas ou outras pessoas.
Nos espetáculos ao vivo, brincamos
e gozamos um com o outro, con-
nosco próprios, ou com a mulher
um do outro (risos), em situações
que fazem parte da nossa portuga-
lidade”, diz João Paulo Rodrigues,
44 anos, ao final da tarde de sexta-
feira, antes de se fazer à estrada de
Leiria para Fafe, para mais um es-
petáculo.

No dia seguinte, ele e Pedro Al-
ves voariam até Zurique para diver-
tirem a comunidade lusa naquele
país. “Já chegámos a ter dois es-
petáculos no sábado e dois no do-
mingo. Andamos sempre na estra-
da, mas com muito prazer. Em mé-
dia, fazemos entre 130 a 140 es-
petáculos por ano, em Portugal e
nas comunidades portuguesas es-
palhadas pelo mundo. É muito
bom”, assume o humorista.
A comédia popular, “bem à por-

tuguesa”, é também a alma do filme
“Curral de Moinas: Os Banqueiros
do Povo” que estreou num ano par-
ticularmente difícil, a nível econó-
mico e social. “As pessoas precisam
do humor, de se rir, e o filme ofere-
ce esse humor simples, mas inteli-

gente.´Curral de Moinas´ tem o so-
taque e as personagens rurais en-
graçadas que haviam nas aldeias
dos nossos avós”.

Os amigos do Grão-Ducado

Levar o humor e a diversão de
“Quim Roscas” e “Zeca Estacionân-
cio” além fronteiras é ainda mais es-
pecial para os dois humoristas. No
Luxemburgo, já atuaram várias ve-
zes, como lembra João Paulo Rodri-
gues, a última em dezembro do ano
passado, em Ettelbruck. “Estamos
sempre prontos para ir ao Luxem-
burgo, já temos lá muitos amigos.
Ao longo dos anos, fomos criando
relações de amizade com os portu-
gueses que vão sempre ver o nosso
espetáculo e falar connosco no fi-
nal, como também acontece nas ou-
tras comunidades onde vamos, co-
mo a França, Suíça, Canadá, Esta-
dos Unidos e outras. É muito giro e
gratificante ver como as pessoas
continuam sempre a acompanhar-
nos e fazem questão de estar con-
nosco”, lembra o ator reforçando
que o Grão-Ducado está sempre na
agenda internacional. “Em breve
iremos lá outra vez”, promete João
Paulo Rodrigues.
Questionado se já dava para criar

um “Curral de Moinas” no Grão-Du-
cado, o ator ri e assume: “Claro que
sim. Ia ser bem giro. Temos lá mui-
tos ’curralmoinenses’ e a prova dis-
so, são as salas de cinema cheias
nestas quatro semanas”. Os dois pu-
blicaram até um vídeo especial de
agradecimento aos portugueses no
Luxemburgo pelo sucesso do filme
neste país.
A dupla nasceu em 2001 e, desde

então, “andamos sempre pelas co-
munidades onde somos sempre

muito bem recebidos”, frisa o come-
diante. E acrescenta: “É como o Pe-
dro diz, quando estamos nas comu-
nidades parece que não saímos de
Portugal, sentimo-nos sempre em
casa, junto dos nossos fãs amigos.
No Luxemburgo, essa sensação ain-
da é mais forte, andamos pelas ruas
e ouvimos falar português, tal é a di-
mensão da comunidade nesse país.
É incrível”.
Inseparáveis na estrada, João

Paulo Rodrigues e Pedro Alves são
mais do que amigos, “somos como
irmãos” e, para o humorista, “me-
tade do sucesso” de “Quim” e “Ze-
ca” deve-se à diversão dos atores
com os seus projetos. “Continua-
mos a divertir-nos imenso nos es-
petáculos, e também nas gravações
do filme, nós e todo o elenco, e esta
alegria e boa disposição transpare-

ce para o público”. Aliás, diz, “toda
a gente nos pergunta: ’vocês de-
vem-.se ter divertido e curtido para
caraças a fazer o filme’, pois perce-
bem o quanto nos rimos, e só por is-
so, nós já ganhámos. O que a malta
quer é rir, e fazer rir os portugue-
ses”.
Com este humor e empatia, a du-

pla “caiu nas graças” do público.
“O povo português sempre teve a ca-
pacidade de se rir de si próprio, de
olhar para si e de rir do que faz, o
que para mim é um sinal de inte-
ligência”. A prova? “Há pessoas que
me dizem que já viram o filme três e
quatro vezes, e a minha própria fi-
lha, de 12 anos, já o viu três vezes,
e isso enche-nos de orgulho”.
O que tem o “Quim Roscas” do

João Paulo Rodrigues? “Muito. O
’Quim’ diz coisas que o João Paulo
não pode dizer, naquela persona-
gem de risco ao meio no cabelo e
roupas parolas, dá-me para extrava-
sar e dizer tudo o que me apetece,
sem preocupações, preconceitos ou
vergonha”, confessa a rir. Vinte
anos é muito tempo, e as duas per-
sonagens “vão crescendo connosco,
já são uma parte da nossa persona-
lidade”.

Piloto e músico

A carreira deste humorista não se re-
duz apenas ao “Quim Roscas”, e só
esse, já o faz andar a mil. João Pau-
lo Rodrigues é multifacetado: faz te-
levisão, está na RTP e um dos seus
programas, “Missão 100% Portu-
guês”, que co-apresenta com a atriz
Vera Kolodzig, vai estrear a sua
edição de inverno, gosta de cantar e
agora está a frequentar um curso de
piloto de aviação comercial. Já Pe-
dro Alves, além dos espetáculos da
dupla, está na novela “Festa é Fes-

ta”, da TVI, onde dá vida ao carica-
to “Bino”.
João Paulo Rodrigues admite que

a sua vida “é uma roda viva”, mas
adora todos os projetos. Finalmen-
te, em breve, vai realizar outro so-
nho: Lançar um disco. “Já andava a
ameaçar há muito, e a malta foi pe-
dindo, pedindo. Compus as músicas
com calma, já estou a gravar o meu
disco, que no final deste ano ou iní-
cio do próximo, vai ser lançado.
Acho que vai ser um bom ano, para
mim, na música”.

O pouco tempo livre que lhe resta
dedica-o às suas duas filhas, de 12
anos e de seis, fruto do anterior ca-
samento. Por elas, faz ainda mais
quilómetros de estrada, pois vive em
Lisboa e as filhas moram em Leiria,
com a mãe. “Temos de andar por fo-
ra, aproveitar para trabalhar en-
quanto temos saúde, para que não
falte nada às minhas filhas, e aos fi-
lhos do Pedro. Mas, sempre que pos-
so estou com elas, desligo os te-
lemóveis e passamos tempo de qua-
lidade juntos. As minhas filhas com-
preendem que a minha vida é na es-
trada e não me cobram, mas é com-
plicado, temos saudades”. É com
enorme carinho que fala das filhas.
A mais velha, é a fã nº1 do “Quim
Roscas” e “anda agora a descobrir
coisas que o pai gravou há anos e
anos, vem mostrar-me e depois par-
tilha com os amigos no WhatsApp. É
muito engraçado”. Já a mais nova,
“começa agora a perceber que sou
conhecido e diz-me: “pai, tu és fa-
moso’, ficando admirada quando as
pessoas me pedem autógrafos”, con-
ta, divertido, João Paulo Rodrigues.
“Quim” e “Zeca” vão continuar a

viajar por Portugal e, também, pelo
estrangeiro, esperando voltarem a
visitar os amigos “curralmoinen-
ses” do Grão-Ducado, para o ano.

O filme “Curral de
Moinas: Os Ban-
queiros do Povo”,
estreou em agosto
em Portugal, e
agora tem andado
pela Europa, no-
meadamente, no
Luxemburgo,
Suíça e Bélgica.Já
foi visto por 315
mil espetadores o
que faz dele o fil-
me português mas
visto em 2022
Foto: Glam Celebrity e

Mike Seargent.

(Continuação da página 19)
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Editorial

Talvez o Mundial tivesse mesmo de ser no Qatar
Ricardo J. Rodrigues

Grande Repórter

O O Mundial da Vergonha, dis-
se um planeta quase inteiro
quando a FIFA escolheu o
Qatar para a organização da
maior competição futebolís-

tica do globo. Só a corrupção explica uma
opção que tem tudo para ser ilegítima. É
país sem tradição no jogo. É tão quente
que o calendário teve de ser alterado para
o inverno. E, acima de tudo, é nação onde
o abuso dos direitos humanos é instituci-
onal.
Os adeptos que viajaram para Doha

não entram apenas em estádios, antes em
cemitérios de betão armado. Milhares de
trabalhadores, muitos deles em regime de
escravatura, perderam a vida a edificar
uma mão cheia de monumentos à infâ-
mia. E, mesmo que a bola já ande há tan-
tos dias a rolar no relvado, os relatos de
quem avançou deserto dentro lembram-
nos constantemente de que as restrições
e os abusos fazem parte do quotidiano
dos homens e mulheres que habitam no
país.
E é por isso que eu acho que, na se-

gunda-feira, quando Portugal derrotou o
Uruguai por dois a zero, o herói do jogo
não foi exatamente Bruno Fernandes. O
número oito da Seleção Nacional fez um
jogo brilhante, note-se. A mim fez-me sal-
tar duas vezes de alegria num restaurante

em Clausen e reforçou-me a convicção de
que este ano é que é.
Mas, antes de qualquer golo, passou de

raspão pelos ecrãs o grande herói da jor-
nada. Não era uruguaio nem português,
nem sequer era qatari ou iraniano, como
o árbitro da partida, Alireza Faghani . O
Super-Homem chama-se Mario Ferri e
veio de Itália com uma bandeira arco-irís
nas mãos, uma frase ao peito a dizer para
salvarmos a Ucrânia e outra nas costas a
exigir respeito às mulheres iranianas.

Há regras apertadas nos organismos
mundiais do futebol quando o assunto é
uma invasão de campo. Não se filma, ig-
nora-se. Mas a bandeira LGBT passou co-
lorida pela imagem e toda a gente a reco-
nheceu. Depois ainda há aquele plano em
que Faghani, o árbitro, vai pegar num te-

cido que não é só tecido – é um grito pela
liberdade.
Já no jogo de Inglaterra com o Irão ti-

nha-se berrado alto pelos direitos huma-
nos – sobretudo quando os jogadores ira-
nianos permaneceram em silêncio duran-
te o hino, e os ingleses se ajoelharam an-
tes do início do jogo como forma de pro-
testo. Houve jornalistas a envergarem
braçadeiras com as cores da diversidade.
Bem pode o Qatar ter comprado o silêncio
da FIFA, e proibido os gestos e as bandei-
ras e os gritos. Mas o mundo aprendeu
até a gritar-lhes em silêncio – e esse é ruí-
do que nenhum dinheiro, nenhuma bru-
talidade e nenhum governo consegue ca-
lar.
Num jogo do Irão, os homens calaram-

se pelas mulheres do seu país. Num jogo
arbitrado por um árbitro iraniano, um ho-
mem correu pedindo respeito pelas mu-
lheres iranianas. Num jogo que o mundo
inteiro viu, um homem correu orgulhosa-
mente com uma bandeira de liberdade
num terreno onde a liberdade de ser é
proibida – e as relações homossexuais
podem valer uma condenação à morte.
Então talvez sim, talvez tivesse de ter
acontecido no Qatar este Mundial. Por-
que há ummiúdo e uma mulher e um ser
humano que viu tudo isto e se sentiu me-
nos sozinho no mundo.

“ Bem pode o Qatar ter
comprado o silêncio

da FIFA, e proibido os gestos
e as bandeiras e os gritos.
Mas o mundo aprendeu até a
gritar-lhes em silêncio”
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Opinião

E que tal essa ansiedade antes do Natal?
Paulo Farinha

Jornalista e escritor

N ão me recordo da idade que teria, mas ain-
da andava no liceu. O natal aproximava-se
e alguém falava dos preparativos e da co-
mida e das prendas e da quantidade de
gente que se juntava lá em casa. Éramos

miúdos, não associávamos isso a uma carga de trabalhos
danada nem ao dinheirão que se gasta nem à ideia de
termos de estar com pessoas que só víamos uma vez por
ano e de quem nem gostamos. Para nós, natal significava
férias, comezaina e presentes. Já éramos crescidos para
não acreditar no Pai Natal mas ainda miúdos para acre-
ditarmos que a época deveria ser de festa.
Mas não para todos.
Sei que foi a primeira vez que ouvi falar daquilo e por

isso estranhei tanto. E por isso ainda me lembro. Uma co-
lega soltou baixinho enquanto revirava os olhos: “eu só
quero que passe rápido”.
O que se passava na casa da F não é diferente do que

se passa em muitas casas, em muitas famílias, em muitas
cidades e em muitos países. A ansiedade da época, o tra-
balho de preparar tudo, as listas de prendas, a preocu-
pação em ter a casa em condições e a mesa farta... mas
sobretudo o sacrifício hercúleo de estar com gente com
quem não vamos à bola. Ou, por vezes, o sacrifício de es-
tar com gente. Apenas estar com gente.
Gostamos tanto de períodos de festa e de motivos para

juntar a família à mesa que esquecemos bastas vezes

aqueles que não gostam assim tanto. Aqueles que não
gostam nada. Aqueles que passam mal e começam a so-
frer quando se acendem as iluminações coloridas nas ru-
as e as montras se enfeitam e as conversas começam a
andar todas em torno do mesmo.

Não porque sejam “bichos do mato”, não gostem de
gente, sejam más pessoas ou não tenham amigos. Não é
porque não gostem de receber pessoas e passar sete ho-
ras na cozinha ou não gostem de sair do ninho e visitar
família. É mesmo porque não conseguem. Se calhar até
gostariam de conseguir. Mas não conseguem. Seja qual
for a razão.
Para muita gente, o natal e as outras épocas festivas

são “apenas” um foco de ansiedade e preocupação. São
“apenas” uma razão para terem vontade de beber mais,
de comer mais, para garantir que têm um bom stock de

ansiolíticos, para se prepararem com antecedência para
o sorriso que terão de colocar na cara. Por eles, pelos ma-
ridos ou mulheres, pelos pais, pelos sogros, pelos filhos.
Sobretudo pelos filhos. Pelos miúdos fazem tudo e mais
um par de botas e até aguentam a estucha do natal.
Sabem aquela tia que está sempre de trombas e senta-

da a um canto? Ou aquele primo que tem um ar estranho
e que não larga o telemóvel e põe constantemente uma
cara de quem está farto de estar ali? Não os julguem. Não
lhes coloquem um rótulo. Em vez disso, experimentem
este ano perguntar-lhes se estão bem. Se estão tristes por
alguma razão. Se querem conversar sobre alguma coisa.
Se querem sair dali um pouco para não estarem em es-
forço. Perguntem-lhes se preferem arroz doce ou mousse
de chocolate e se gostariam antes de uma aletria e no
próximo ano vocês tratam disso.
No caso da minha colega do liceu, era a mãe que fazia

um esforço grande e ficava sempre deprimida naquela al-
tura. E isso, claro, contaminava-a. No caso da vossa tia
ou do vosso primo, pode ser outra coisa qualquer. Seja o
que for, tentem entendê-los e ouvi-los. Pode ser que faça
a diferença no próximo natal.
Até porque eles vão precisar de força para o que vem a

seguir. Logo depois chega a passagem de ano e a necessi-
dade de fingirem que acreditam que os próximos 365 di-
as serão melhores. E logo eles, que não gostam de passas
nem de champanhe.

“ Gostamos tanto de períodos
de festa e de motivos para

juntar a família à mesa que
esquecemos bastas vezes aqueles que
não gostam assim tanto”

Aquele país não é para jovens
Hugo Guedes

“Portugal é um país para velhos, sim – mas só se forem estrangeiros a viver dos rendimentos”

E m “Este país não é para velhos”os irmãos
Cohen exploram o seu tema habitual das es-
colhas morais através de um neo-western
passado no Texas, onde impera a lei da bala
e todos os personagens são tão implacáveis

que se vão matando uns aos outros – de facto, ali é difí-
cil chegar a velho.
Portugal é diferente. Aquele país não é para jovens.
Ah, e também não é para velhos, se estes calharem de

ser portugueses e estiverem assim condenados aos salá-
rios portugueses, às reformas portuguesas, aos impostos
portugueses. É um país para velhos, sim – mas só se fo-
rem estrangeiros a viver dos rendimentos.
Para esses, o Estado português estende a passadeira

vermelha (ia usar outra imagem, mas este é um jornal de
família). As reformas douradas e limpas de impostos no
país de origem de alemães, americanos, belgas, ingleses
etc são taxadas em Portugal a uns simpáticos 10%, mas
só se o estatuto de “residente não habitual” tiver sido
obtido recentemente; se for anterior a 2020, a taxa de
imposto é mesmo... 0%. Se receberem rendimentos
“passivos” (dividendos, rendas, ganhos na bolsa) a taxa
de imposto é 0%. Se receberem uma herança ou uma do-
ação, a taxa de imposto é 0%. Se deixarem Portugal para
ir apanhar solzinho para outro lado, a taxa de saída do
sistema – já perceberam – é 0%.
Como pode então o Estado português financiar as es-

colas, hospitais, estradas, administração pública, exér-

cito, TAP, que estes “residentes não habituais” também
utilizam, se eles não pagam impostos? Fácil. Os “resi-
dentes habituais” pagam por eles. Portugueses crivados
de impostos, taxas e contribuições aplicáveis a salários
baixíssimos, e sobre tudo o que é actividade (menos res-
pirar, por enquanto). Tudo bem, pelo menos temos sem-
pre o orgulho pacóvio de ver Portugal no topo dos ran-
kings de “Melhor país para ir gozar a reforma”. Pudera.
Se fosse só isso.
O governo actual vai manter, no orçamento de Estado

para 2023, os vergonhosos subsídios aos fundos imobi-
liários e, de forma absolutamente escandalosa, o regime
de vistos “gold”. Este último, buraco negro da ética de-
molido pela Comissão Europeia e pela OCDE como injus-
to e perigoso, equivale a prostituir a cidadania portu-
guesa – e por extensão, europeia – por um prato de len-
tilhas. Entre os compradores haverá certamente gente
muito válida; e também ladrões, traficantes e ditadores
com muito dinheiro para lavar em apartamentos de duas
assoalhadas e boas áreas.
Quase todos os 11 280 passaportes “gold” emitidos

por Portugal ao longo da última década foram-no em
contrapartida da compra de um imóvel por capitais es-
trangeiros de proveniência desconhecida (por vezes é
melhor não fazer muitas perguntas). O efeito sobre o
mercado imobiliário é óbvio: sobreaquecimento dos
preços e uma bolha imobiliária em todo o litoral – onde
se concentra quase toda a população do país. O sistema

foi desenhado exactamente para isto: quem está dentro
do sistema, pessoas com casas próprias e sobretudo
grandes empresas e fundos do imobiliário, vê o seu pa-
trimónio a disparar de valor; quem não tem casa nem ti-
nha idade para comprar no passado, quando os valores
ainda não eram tão especulativos... azar. Que vá viver
para a periferia da periferia.
Ou para outro país. 700 000 portugueses jovens emi-

graram nas últimas décadas, cansados de esgravatar,
cansados das injustiças e da falta de oportunidades,
cansados de não terem perspectivas realistas de fazer
evoluir a vida – agora já nem arrendar é comportável,
com o mercado de Lisboa e Porto inflacionadíssimo pe-
las campanhas parolas de turismo e os seus airbnb asso-
ciados.
Para pôr a cereja no amargo bolo, o primeiro-ministro

anterior a este, nas declarações mais estúpidas e revela-
doras de sempre, encorajou os jovens portugueses a
“deixarem-se de lamentos, saírem da sua zona de con-
forto e emigrarem”. E não é que eles partiram mesmo?
Agora, Portugal é o país europeu com maior índice de
envelhecimento, e uma população em decréscimo tão
acelerado que a falta de mão-de-obra já se faz sentir em
variados sectores.
As elites, os governantes, os deputados não se impor-

tam com nada disto. Não enquanto continuarem a enri-
quecer à custa dos velhotes ingleses. Que continue a
sangria.
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Quinta-feira, dia 1, às 17h30,
no Castelo de Wiltz
Festival: Prova de cervejas de Natal
É altura de brindar à época festi-

va na microcervejaria do Castelo de
Wiltz. Na quinta-feira, a partir das
17h30, uma degustação de diferen-
tes tipos de cervejas de Natal leva-o
para o mundo dos aromas quentes
e picantes. Os cervejeiros do Caste-
lo, Jéremy e Fabien, vão apresentar
as suas cervejas favoritas da época
natalícia. A prova tem o custo de oi-
to euros.

Quinta-feira, dia 1, às 20h,
no De Gudde Wëllen
Concerto: Jean Jean
O trio francês Jean Jean está pres-

tes a lançar um novo álbum e esta
quinta-feira, a partir das 20 horas,
dará a oportunidade aos fãs de des-
cobrir algumas das músicas ao vivo
no De Gudde Wëllen, na Cidade do
Luxemburgo. O grupo, que compõe
emistura estilos demath rock, post-
rock e electro de uma forma única,
promete um concerto inesquecível.
Jean Jean já tomou as estradas da
Europa, Japão e EUA e, no palco, o
trio é como a sua música: terrivel-
mente habitada, sorridente e co-
municando uma alegria de vida
inefável. O preço dos bilhetes varia
entre os 9 e os 15 euros.

Sexta-feira, dia 2, e sábado, dia 3,
às 20h, no Grande Teatro da Cidade
do Luxemburgo
Teatro: Smith & Wesson
A peça de teatro Smith & Wes-

son, escrita e dirigida pelo escritor
italiano Alessandro Baricco, res-
ponsável por alguns dos mais belos
textos da literatura europeia con-

temporânea (Novecento, Castelli
della rabia), é uma história sobre
um trio improvável que desafia os
seus medos e a sua própria margi-
nalidade. Todos procuram uma
história memorável, um feito extra-
ordinário, para alcançar algo que

seja verdadeiramente deles. Esta
peça, uma bela metáfora para a ou-
sadia, a escravatura, mas também
para a sociedade do espetáculo,
transforma-se numa trágica comé-
dia. Os bilhetes variam entre os 8
(crianças) e os 20 euros (adultos).

Sábado, dia 3, a partir das 13h,
na Catedral de Notre-Dame
Jogo: Quiz de São Nicolau na cate-
dral
Este sábado, aproveite para

passar na Catedral de Notre-Da-
me, na capital, com um pequeno
grupo ou em família, com cri-
anças entre os 8 e os 12 anos, pa-
ra participar no tradicional quiz
de São Nicolau. Em oito estações,
perguntas interessantes e diverti-
das têm de ser respondidas sobre
o santo, as suas roupas, os seus
estatutos e os presentes que dá às
crianças bem-comportadas. No fi-
nal, serão lidas histórias sobre as
lendas, anunciadas as respostas
para o questionário e distribuídos
prémios aos vencedores. O jogo
decorre entre as 13h e as 14h30
na porta principal da catedral e
termina com a entrega de prémi-
os às 15h30 na escola Erwues-
seBildung, na avenue Marie-
Thérèse.

Domingo, dia 4, a partir das 20h,
nas Rotondes
Concerto: Sofia Portanet
A cantora alemã Sofia Portanet

nasceu a 9 de novembro de 1989
(33 anos) e chegou ao mundo com
a queda do Muro de Berlim. Ago-
ra, ela própria está a derrubar pa-
redes com a sua nova interpre-
tação do género musical de punk
rock Neue Deutsche Welle (“Nova
Onda Alemã”): canta em três lín-
guas (inglês, francês e alemão) e
tem atuado internacionalmente
na Europa e nos EUA. Este domin-
go, atua no centro cultural Les Ro-
tondes, na capital. O bilhete custa
23 euros.

A artista alemã Sofia Por-
tanet atua este domingo
no centro cultural Les
Rotondes, na capital,
a partir das 20 horas.
Foto: DR
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Crítica de cinema – “Violent Night”

“Sozinho em casa”
é para meninos

C om a palavra violência
no título, não é preciso
ser um génio para adivi-
nhar que o filme traz con-
sigo alguma... violên-

cia.“Violent Night” é uma mistura
de “John Wick” com “Home Alone”
(“Sozinho em Casa”, em portu-
guês).
Há momentos enormes neste fil-

me: brutais e divertidos, exatamen-
te aquilo que queremos quando va-
mos ver um filme assim... mesmo
se nunca vimos um filme assim.Cla-
ro que tudo vai depender do públi-
co que vai estar consigo na sala de
cinema. Um público que perceba o
humor de “Violent Night” e que
“entre no jogo” tornará a experiên-
cia ainda mais agradável.
Há muitos momentos de franco

rir que são muitos melhores parti-
lhados.Alguns espectadores mais

totós podem defender que a violên-
cia é exagerada. “Violent Night” é
tão absurdo que é fácil perceber-
mos que não é sangrento apenas
por ser sangrento. É porque tinha
mesmo que ser assim.
A história em si mesma parece-

se com muitos outros filmes de Na-
tal, mas com uma classificação pa-
ra maiores de 16 anos. “Violent
Night” é indecente e bruto, senão
poderia tornar-se um verdadeiro
clássico de Natal. Mas até tenho a
impressão de que jovens adultos e
adolescentes poderão fazer desta
obra um filme de culto a rever anu-
almente na noite da consoada.
Tudo começa na véspera de Na-

tal, quando um grupo de mercená-
rios invade a propriedade de uma
família rica e os faz reféns. Mas os
maus da fita terão de enfrentar um
adversário que não esperavam: o

Pai Noel. O gordo homem de ver-
melho vai para mostrar aos
mauzões que o velho Santa Claus
tem um arsenal de truques surpre-
endente.
O filme foi realizado pelo ousado

cineasta norueguês Tommy Wirko-
la.

“Violent Night de Tommy Wirkola, com
David Harbour, Beverly D’Angelo, Edi
Patterson, John Leguizamo, Cam Gigan-
det e Alexis Louder.

“Violent Night” é indecen-
te e bruto, senão poderia
tornar-se um verdadeiro
clássico de Natal.

por
Raúl Reis
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O primeiro golo de
Cristiano Ronaldo pela seleção
Foi há pouco mais de duas décadas que o agora melhor marcador de sempre da seleção fez o seu primeiro golo com a
camisola das Quinas. Tinha apenas 16 anos.

Rui Miguel Tovar

Amagia de Ronaldo é a de
nos surpreender a cada
instante. Antes, é magri-
nho. Agora, é um touro.
Antes, é um fantasista

com queda para os dribles estonte-
antes (às vezes, poucas vezes, in-
consequente).
Agora, é um goleador nato. Estilo

Hugo Sánchez, melhor marcador do
campeonato espanhol 1989-90 com
38 golos, todos ao primeiro toque.

Ronaldo está nesse caminho do to-
ma lá, dá cá. Claro, a finta está em
si. Quando alguém lhe aparece à
frente, vai dar nó. Só que quando
ninguém se aproxima, Ronaldo es-
palma a bola e é o forrobodó.
Antes ou agora, o apetite insaciá-

vel pelo golo é de sempre. Nunca
muda. O primeiro de sempre ao ser-
viço da selecção é em Torres Novas,
a 24 Fevereiro 2001, pelos sub15.
Ronaldo veste o número 9. Das mil
e poucas pessoas nas bancadas, to-
das o aplaudem. Sem o conhecer mi-

nimamente. É aplaudir por patrio-
tismo. “Era um trinca-espinhas”, ga-
rante Carlos Godinho, director-des-
portivo da federação. Nesse jogo
com a África do Sul, o 1:0 é de Dio-
go Andrade. O 2:0 final é de Ronal-
do. Na estreia, um golo. Está lança-
do, o miúdo.
Passam-se dois meses e, em Abril,

a selecção sub15 volta a jogar. É o
popular torneio de Montaigu. No pri-
meiro jogo, um golo de Ronaldo no
2:2 vs anfitriã França. No segundo,
descanso vs. Camarões. No terceiro,

o Japão é cilindrado por 7:0. No ata-
que, o trio Ronaldo, João Vilela e Hu-
go Monteiro. Dos três, só um se des-
taca: Ronaldo, com golos aos 33’,
43’ e 70’. Diz o seleccionador Silvei-
ra Ramos: “Abriu o livro, assim do
nada. Já sabíamos dos repentes dele
mas ali ficou vincado o seu estilo
que ainda hoje perdura.” A fome de
bola leva-o aos sub-17 e assina seis
golos (Finlândia, Holanda, Inglater-
ra, São Marino e Andorra-2).
Assim como quem não quer a coi-

sa, já estamos no Verão de 2002. O
treinador do Sporting é o romeno
Laszlo Bölöni, conhecido pela apos-
ta destemida em juniores como Qu-
aresma e Hugo Viana, peças-chave
na conquista do título de campeão
português 2001-02, ao lado de
monstros consagrados, estilo André
Cruz, Paulo Bento, João Vieira Pinto
e Jardel. Na pré-época, Bölöni cha-
ma Ronaldo e o jovem corresponde
à sua imagem. Com um golo. Ao Be-
tis, na Maia.
Dia 4 Agosto, tarde quente. Pre-

pare-se, vai aquecer ainda mais. Aos
28 minutos, Toñito lança Quaresma
e 1:0. Quatro minutos depois, Jo-
aquín ultrapassa o chileno Contre-
ras e o argentino Quiroga antes de
cruzar para o 1:1 de Alfonso. Mais
golos só na segunda parte. Aos 55’,
Prats passa a bola a Quaresma, fac-
to devidamente aproveitado para
um centro na direcção de Pedro Bar-
bosa: 2:1. O Betis reage e empata
novamente, aos 85’, bis de Alfonso,
agora de cabeça, após livre pela es-
querda de Calado – essemesmo. Qu-
ando já toda a gente espera o apito
final, chega o momento alto do jo-
go, com Cristiano Ronaldo a ser
mais rápido que Prats e a rematar
ao ângulo superior esquerdo sem es-
paço por aí além.
No final, Bölöni refreia os ânimos

da imprensa, já pronta a coroar Ro-
naldo. “Acredito nele, porque tem
talento. Mas se pensa que um cam-
po de futebol é uma sala de ballet,
ou se pensa que já é jogador de fu-
tebol, está a incorrer num erro enor-
me. Tudo farei para que não pense
desta forma. Fala-se muito do Ro-

naldo. Basta, só marcou ainda um
golo.” Um, não. No particular se-
guinte, Ronaldo marca o segundo
oficioso numa tarde em que joga a
ponta-de-lança e fixa o 12:0 vs Al-
canenense, da 1.ª divisão distrital
da AF Santarém.
Ainda a época 2002-03 vai no

adro e já Ronaldo faz das suas, num
Sporting vs Moreirense, a 7 Outu-
bro, para a 1.ª divisão. Na baliza,
João Ricardo, titular de Angola no
Mundial-2006. “O 1-0 é daquele bi-
elorrusso, o Kutuzov. O 2-0 é do Ro-
naldo, ainda na primeira parte. Ar-
ranca do meio-campo e então não é
que ninguém dá um pau no gajo?
Entrou na área, tentei a mancha,
mas ele picou-me a bola. Golo. Na
segunda parte, faz o 3:0 e ainda ati-
ra uma bola à barra. Não sei se foi o
primeiro jogo dele a titular ou não,
mas a verdade é que esse jogo lhe
deu mais visibilidade que nunca.
Naquela altura era o Quaresma a fi-
gura, o homem do momento. A par-
tir daí, o Ronaldo deu o salto.” E de
que maneira.
Ainda em Outubro, no Bessa, o

clássico Boavista vs Sporting ar-
rasta-se para um empate. Ao penálti
de Jardel (45’), responde Marteli-
nho (70’) a aproveitar um clamoro-
so erro de Contreras. É então que
Bölöni faz entrar Ronaldo para o lu-
gar de Quaresma, aos 81 minutos.
No instante seguinte, Beto vê o ama-
relo por derubar Cafú. Aos 85’, o
mesmo Éder impede um golo de Be-
to na linha. Aos 87’, Jardel atira à fi-
gura de Ricardo. Ya, o 1:1 afigura-
se como provável.
Calma. Em cima dos 90’, Carlos

Martins descobre Ronaldo dentro da
área e o número 28 bate Ricardo.
Até final dessa época, Ronaldo já
aparece nos sub-21 de Portugal (um
golo à Grécia, outro à Inglaterra).
Pelo meio, uma batata ao Estarreja
(4-1) e mais uma à Oliveira do Hos-
pital (8-1), ambos para a Taça de
Portugal. Lá está, a magia sempre
presente.

*Autor escreve de acordo com a antiga or-
tografia.

“ Acredito nele, porque tem talento.
Mas se pensa que um campo de

futebol é uma sala de ballet, ou se pensa que
já é jogador de futebol, está a incorrer num
erro enorme. Fala-se muito do Ronaldo.
Basta, só marcou ainda um golo.
Laszlo Bölöni

Desde 24 de Fevereiro de
2001 que Cristiano Ronaldo
não mais parou de marcar
pelas cores de Portugal.
Foto: DR
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Palavras cruzadas

HORIZONTAIS: 1- Luxemburgo e (...),
dão as mãos para explorar o Espaço. 7-
Estabelecer as bases de. 13- Realçar.
14- Que presta atenção. 15- Dança e mú-
sica populares. 16- Construção. 18- Um
certo. 19- Artigo antigo. 20- Mulher no-
bre. 22- Elemento químico gasoso que
se localiza no grupo 17 da tabela perió-
dica. 24- Restar. 25- Camareira. 26-
Aperfeiçoa. 28- Cálcio (s. q.). 30- Inten-
sidade. 33- Também não. 34- Porção in-
significante. 37- Presidente da Repúbli-
ca. 38- Permutar. 40- Não trabalhar. 42-
Extraterrestre. 43- Fazer descer. 45- Re-
za. 46- Produzir som. 48- Elas. 49- Que
ou aquele que dá. 51- Anotação musi-
cal para indicar repetição. 53- Que não
é transparente. 55- Parte. 57- Esconde-
rijo de animais. 58- Televisão. 60- Ma-
temática (abrev.). 61- Magnete natural.
63- Que parece bom, mas não o é. 65-
Livro para anotação do compromissos
ou tarefas em determinados dias. 67-
Magnetizar. 69- Escassear. 70- Rarida-
de.

VERTICAIS: 1- Pavimento de uma casa,
inferior ao nível da rua. 2- Curral de ove-
lhas. 3- Gracejar. 4- Escapar. 5- Cami-
nhava para lá. 6- Fragrância. 7- Bote-
quim. 8- Acomete. 9- No caso de. 10-
Cantar. 11- Cingir. 12- Cilindro. 17- An-
tiga embarcação de três mastros. 21-
Dispor em camadas. 23- Estabelecer co-
nexão. 24- Indício (fig.). 26- Em tempo
anterior. 27- A pouca distância. 29- A
primeira letra do alfabeto grego. 31- Bi-
co metálico que se adapta à caneta. 32-
Dar urros. 35- Engana-se. 36- Receber

bens por herança. 39- Especiaria india-
na. 41- Elemento químico com o símbo-
lo I. 44- Deixa só. 47- Descontar. 50-
Terminar. 52- Lugar por onde se sai.
54- Castigar. 55- Gostar muito. 56- Fru-
to pequeno e carnudo. 58- Conduz para
cá. 59- Conjunto de porcos. 62- Grande
massa de água salgada. 64- Nome da le-
tra N. 66- Símbolo de nordeste. 68- Sím-
bolo de miliampere. Paulo Freixinho

Palavras cruzadas
Soluções de 23 de novembro
HORIZONTAIS: 1- AMBIENTE. 8- CACO.
12- CARA. 13- DESMAIAR. 15- ACIMA.
17- OTO. 18- OVA. 19- BIO. 20- PERITO.
23- ER. 24- AO. 25- BEM. 26- OIRA. 28-
SINAL. 30- MALTA. 33- ACASALAR. 36-
LUAR. 37- SOL. 38- SABER. 40- DRA.
41- CAIM. 43- RODOPIAR. 45- ORNAR.
47- RODAR. 48- ANEL. 50- MEU. 51-
AM. 53- SR. 55- ANIMAL. 57- ANO. 58-
TAP. 60- AMA. 61- AUTOR. 63-
OMOPLATA. 66- NATA. 67- PAPÁ. 68-
RESPIRAR.
VERTICAIS: 1- ACABA. 2- MACIO. 3-
BRIO. 4- IAM. 5- ND. 6- TEOR. 7- ESTIO.
8- CA. 9- AIO. 10- CAVE. 11- ORAR. 14-
MOTIM. 16- APENAS. 21- EMALAR. 22-
ORAL. 25- BIS. 27- ALUDIR. 28-
SALINA. 29- LABOR. 31- TARA. 32-
ARAR. 33- ASCO. 34- COAR. 35-
REDOMA. 39- RODELA. 42- MANA. 44-
PAU. 46- RENAL. 49- LIMAR. 51-
ANOTA. 52- MORAR. 53- STOP. 54-
RAMA. 56- MATE. 57- ATAR. 59- POP.
62- UNI. 64- PÁ. 65- AS.

Sudoku

(solução na próxima semana)

Solução de 23 de novembro

Como se joga: Preencha um
quadrado de 9x9 (grelha de
jogo) com números de 1 a 9,
sem os repetir em cada li-
nha e coluna. Também não
se podem repetir os núme-
ros em cada quadrado (ou
subgrelha) de 3x3.
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Comércio & Classificados

Online ID 119749

Já limpou a sua chaminé? Limpamos
todo o tipo de chaminés a gás, gasóleo,

lenha, pellets etc. Lux Kamain Sarl
Tel:. 289.90.98.5

info@luxkamain.lu

Foetz tel. 55 20 02-1
Luxembourg tel. 48 67 49
Wasserbillig tel. 74 01 40

www.hary.lu

DESDE 1918

• Concepção e instalação de
pedras em jazigos e campas

• Construção de campas
em 24 horas

• Projectos e orçamentos grátis

• Grande exposição

Su
cc
.

FUNERAIS E REPATRIAMENTOS
PARA PORTUGAL

Agência Funerária
Portuguesa Internacional

Gsm +352 691 137 559

Grupo Folclórico
Mocidade Portuguesa

organiza

JANTAR DE PASSAGEM
DE ANO E BAILE

animado pela Banda Compacto.

Preço 80€ / pessoa c/tudo incluído.

Infos e reservas pelos telefones
621277400 ou 621304877

2268227.1

Preencho a sua declaração de imposto.
Faço contabilidade de emp.T.621784756

2290855.1

Proprietário privado procura jardineiro
para ajudar meio dia por semana.

Experiência desejada. T. 621 228 550

2289199.1

Senhor procura sócio para abrir empresa
de construção cívil e imobiliário, tem autori-
zação de comércio de pinturas, ar condicio-
nado, canalização, electricidade etc... T.00351
914249528

2268357.1

Auto-Casse Schiltz
compra carro de succata T. 621 165 221

Online ID 120425

Técnico de satélite NOS/MEO
Instalação novos clientes,avarias,mudança

de residência
Gsm: 00352 621520476

2291019.1

Seriöser Ankauf von hochwertiger Damen-
und Herrenbekleidung, Antiquitäten,
Porzellan, Pelze, Teppiche, Münzen, Uhren
und Schmuck. Komme sofort. Zahle bar.
Tel. 691247029 Herr Schmitt

Online ID 118009

Appui école fondamentale lycée 691 186 385

Peu importe où j’irai après ma mort,
car, des deux côtes,

j’ai des amis qui m’attendent.

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de notre cher et bien-aimé
père,

Monsieur
Jaime Pereira

Une messe a eu lieu dans la chapelle St. Scalabrini à
Esch/Alzette.

De la part de sa fille, son fils, sa famille et ses amis proches.
Um abraço do Jaime.

Bascharage, Differdange et Portugal, le 30 novembre 2022.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre cher
défunt, pourront faire un don au profit de la « Fondation
Kriibskrank Kanner », BILLLULL LU17 0028 1408 4840 0000,
avec la mention « Don Jaime Pereira ».

décédé à Differdange le 16 novembre
2022 à l’âge de 60 ans.

2290533.1

ESCH-LALLANGE Apartamento de
2 quartos, 90m2, cozinha equipada,
estado novo, disponível de imediato
preço 590.000 € , tél: 691768 036

Emprego

Comércio

Automóvel

Diversos

Necrologia

venda

Imobiliário

www.caritas.lu

LU63 0019 1000 4075 9000
LU78 0026 1940 6300 0000
LU48 0030 5366 0131 0000

BCEE
BILL
BGLL

LU49 0080 2191 4870 2001
LU34 1111 0000 2020 0000
LU09 0090 0000 0113 6001

BLUX
CCPL
CCRA

C_
30
33
_C
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1_
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J’aimerais me préparer à la retraite,
mais comment?

Je veux rester actif et autonome!
Mais comment rester longtemps
en forme?

Pensez plus tôt à plus tard!
Contactez-nous!

Pense mais cedo em mais tarde!
Contacte-nos!

Tel. 36 04 78-43/-21
www.rbs.luConseils, informations et activités pour personnes 50+

C_3045_RB01_CD
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239
Clementinas
Espanha, classe 1

calibre 1-2
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Descubra todas as nossas promoções e
os nossos horários em www.cactus.lu

OFERTA CACTUS ESPECIAL

DA SEMANA

Bacalhau
à Brás
Frip
ou seja 15,63/kg

240 g 4,45

375

-15%

Pão de Ló
ou seja 24,29/kg

350 g 9,50

850
Preço ant.. 9,50

O quilo 9,95

899
Preço ant. 9,95

Azeite virgem
Extra
Companhia
das Lezirias
ou seja 6,64/l

Dobrada com
feijão branco
Nobre
ou seja 4,02/kg

Azeitonas Pretas
Inteiras Galega
com Azeite Virgem
Extra e Alho
Maçarico
ou seja 13.-/kg

Adega do Cartaxo
Terras do Cartaxo
Reserva
Vinho tinto
Região do Tejo
ou seja 8,66/l

Quinta de
Carvalhais
Grão Vasco
Vinho tinto
Região do Dão
ou seja 4,20/l

750 ml 5,95

498
-15%

Preço ant. 5,95

0,75 l 8,74

650

-25%
Preço ant. 8,74

0,75 l 4,25

315

-25%
Preço ant. 4,25

420 g 1,85

169
Preço ant. 1,85

150 g 2,16

195
Preço ant. 2,16

Ω Costelas de
porco mistas

Pilhas AA
ou AAA
LR6
LR03

Preço ant. 7,60

À escolha 7,60

490
-35%

Limão
Espanha, classe 1

O saco 1 kg

169
Preço ant. 4,45

Carapaus de pequena
embarcação
Pescados no Atlântico Nordeste

O quilo

750

Preços válidos até 4 de dezembro 2022


