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BREVES NOTAS SOBRE O AUTOR DA CAPA

O MUNDO PAROU!

Editorial Editorial

Sim, de repente o mundo parou. Como foi possível?

Começamos por saber que haveria um vírus qualquer que terá 

surgido em Wuhan, na China, no princípio do ano, mas que ao con-

trário de um inofensivo vírus como algumas autoridades do Serviço 

Nacional de Saúde e da OMS diziam, se foi transformando muito gra-

dualmente numa ameaça real, para depois nos irmos apercebendo, 

devagarinho, do que nem agora ainda percebemos bem, excepto do 

perigo...

Distraídos e impreparados como habitualmente, negligenciamos 

avisos de gente isolada que há muito tempo nos haveria avisado desta 

possibilidade, como Bill Gates em 2015. Apenas pensando no dia de 

hoje e entretidos com os nossos afazeres, pensando quando muito 

no dia de amanhã em perspetiva de expediente curto em velocidade 

de cruzeiro sem destino bem definido, lá fomos assistindo à chegada 

desse inimigo a casa dos nossos vizinhos e amigos; a Itália primeiro e 

a Espanha depois. 

Ah! pois, agora já não é Wuhan, é Bergamo e a Lombardia; já não é 

a China; é Madrid e é toda a Espanha! E, um pouco por toda a Europa, 

começaram a chegar notícias de desconforto e preocupação na gestão 

daquilo a que a OMS acabou por chamar, com custo, uma Pandemia à 

escala global. 

A Europa e o Mundo preparam-se para uma crise cujas consequên-

cias não são possíveis, tão cedo, de avaliar.

Incrédulos e impreparados, alguns países tentaram resistir em 

admitir a dificuldade da sua gestão e controlo, começando a correr 

contra o tempo, como o Reino Unido e, mais recentemente, os EUA.

Portugal não escapa à regra geral com menos meios de socorro e 

organização. Como os outros Governos, também o nosso decidiu pelo 

Estado de Emergência apelando ao confinamento colectivo.

Com receio de se dizer a verdade e, pior, com dificuldade em se 

prepararem, estudarem e exporem os problemas aos cidadãos para 

os apoiarem, constroem um circo de notícias pouco abonatórias da 

qualidade de resposta que esses cidadãos devem merecer; informa-

ções contraditórias e vagas, sensacionalistas e mórbidas onde a expo-

sição dramática do sofrimento é vendida para gáudio de noticiários 

meramente especulativos. Na improvisação e na displicência, acredi-

tando na providência e na generosidade dos outros e de todos, na 

grande dedicação dos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, 

assim se espera ultrapassar esta luta contra esse desconhecido, ga-

nhando tempo; um dia com máscara, outro dia sem ela, porque não as 

havendo também nos dizem não haver convicção da sua real eficácia, 

sabemos nós que há. 

Os piratas cá, como lá fora, vão saqueando os ventiladores como 

outro equipamento médico aos que não possuem tanto poder finan-

ceiro, e ainda lhes restam escrúpulos para o noticiarem em defesa de 

interesses maiores. 

No confinamento e no receio que estas pandemias provocam, tam-

bém conseguimos melhor avaliar a competência e a preparação de 

todos, singular e coletivamente, o seu testemunho pessoal e político: 

a maquilhagem não resiste à crua realidade. 

Como o mundo parou, apesar disso o tempo continua a contar na 

vida de todos, por isso conseguimos melhor enxergar o que se vislum-

brava e não queríamos acreditar: – Como andamos distraídos do que 

realmente importa! Como nos pensávamos protegidos!

Este Ocidente decadente e farto que se vende a quem dá mais a 

cada esquina de oportunidade, sem estratégia alguma que não sejam 

o seu lucro e bem estar imediatos, e a que se acrescenta o desejo de 

um poder que votos ou confiança justifiquem sem mais, para exercí-

cio desse desígnio, é sociedade onde lhe escasseiam valores.

Na crise global a que assistimos, e que é de salvaguarda da saúde 

em primeira instância, é a a desproporção da preparação e estratégias 

globais de um lugar e doutro do mundo, onde o Oriente, mormente 

a China de Xi Jinping com uma visão interna e externa bem defini-

das, contra uma total displicência do Ocidente que nem se sabendo 

proteger, nem em suas casas, a Europa e EUA nomeadamente, muito 

menos saberão controlar os seus interesses energéticos estratégi-

cos aí como no resto do mundo, ao contrário desses outros nossos 

interlocutores discretos mas eficazes na sua construção de um des-

tino planeado a médio e longo prazo, onde nada é feito sem absoluta 

ponderação económica e política. Mas, voltando ao princípio, como o 

mundo parou, os valores podem ser pensados e relembrados se soube-

rem ainda quais são, sem retórica, e não estiverem à venda também.

Os valores da Cultura Ocidental: os Direitos do Homem, a 

Liberdade, a Democracia, ainda valem a pena. E se quisermos poder 

continuar a dizer o que pensamos e o que acreditamos, sem que nos 

impeçam e nos calem, o que todos os dias está em risco, não podemos 

hipotecar esses valores por preço algum. A distopia de Orwell está 

mais sofisticada que nunca em países muito melhor preparados para 

estas crises e com grande poder financeiro. Mas a nossa distração e 

visão curtinha não nos deixam ver para lá de mesa do restaurante ou 

do sorriso do cheque: até aí somos reféns de quem melhor estuda e se 

prepara, o que se lamenta.

A educação a fingir que é verdade tem destas contrariedades, 

quando a realidade ultrapassa a ficção, e o mundo para mesmo. Aí 

vemos tudo claro e a nu, e pensamos: como foi possível estarmos tão 

longe de tudo o que nos aconteceu e ainda de tudo o que nos pode vir 

a acontecer?

Afinal o que andamos a construir colectivamente na nossa terra, 

para nós e para os outros? Onde está o nosso bem-estar, a nossa se-

gurança, a nossa saúde, e de que valem se poderemos não ser livres?

Depois de salvaguardada a saúde, não poderemos hipotecar nem 

vender a liberdade.

Aurélio da Paz dos Reis, Peste [bubónica no Porto: Reunião de comerciantes e homens de negócios do Porto no Palácio da Bolsa, para discutir a impedimento à economia da 
cidade provocado pelo cordão sanitário], PT/CPF/APR/2938, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.
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O Porto e a COVID-19

Singularidades de 
uma doença e de 
uma cidade
Escrevo hoje, escrevamos em conjunto, para nos lermos dentro de alguns dias. Ou até muito para 
além de um razoável número de dias, como se viéssemos a desfolhar estas páginas, de agora a al-
guns meses ou anos, esquecidos do momento exato em que foram pensadas.

Henrique Barros

100 O TRIPEIRO

Destaque

Hoje [12 de abril], visitando o que sabemos, o que fomos capazes 

de até este momento perceber, conhecer (e talvez nem estejamos 

ainda capazes de lhe dar esse arrumado lugar do conhecimento); hoje, 

o que é que vemos e podemos contar? O que é que nos apetece enviar 

como desejo, eco ou reflexo para o futuro? E, porque o escrevo assim 

em vez de deixar opiniões ou sentimentos ou factos frios? Porque não 

digo simplesmente que estamos a viver uma onda pandémica, o alas-

trar global de uma infeção que começou em dezembro de 2019 (pro-

vavelmente antes) numa cidade chinesa, Wuhan, e daí se transmitiu 

ao mundo, tão rapidamente como as pessoas se movem entre lugares. 

Porque não narramos, com a objetividade possível, a marcha dos ca-

sos, esse nome assético que damos às pessoas, singulares no seu so-

frimento e singulares no cenário particular em que contactaram com 

este novo agente de doença. Porque não deixamos relato de como tive-

ram de conviver com um vírus que ou simplesmente as perturbou de 

forma impercetível ou as martirizou brutalmente, destruindo o centro 

da vida – a capacidade de respirar, levando-as a uma morte que não 

podemos evitar com remédios específicos ou prevenir com vacinas? 

Porque não apetece fazer como sempre se faz, como a Alice pe-

rante o espelho: começar no princípio e ir por aí fora. Importa lembrar 

que foi no dia 2 de março de 2020 que se detetou o primeiro caso em 

Portugal, aqui no Porto, tendo à espera uma equipa de saúde atenta 

ao que havia de chegar. Importa saber que depois se seguiram mais e 

mais, até um máximo aparente, lá pelo fim do mês de março, quando a 

velocidade desta visita inesperada – epidemia é isso, daí vem o nome: o 

povo (‘demos’) ser visitado (‘epi’: vir de fora, sobre) – começou a decres-

cer, cansada talvez de ter feito pela primeira vez todo o percurso que 

agora, sim, se pode chamar a ‘rota da seda’. 

Vamos poder pensar tudo isto de dentro da nossa geografia física e 

emocional, porque a epidemia desta vez começou no Porto, como ou-

trora a grande ameaça de saúde que marcou a história da cidade, mas 

não ficou por cá! E assim, não me apetece contar, nessa ladaínha sem 

fim, como tantos anos depois tudo parece igual: na gestão da informa-

ção, no guardar do segredo dessa marcha dos casos na população, na 

insegurança com a organização, na resposta tensa entre o medo local 

e as ordens centrais. Revela-se uma vez mais a estranha incapacidade 

de montar em devido tempo estratégias de vigilância, há sinais de 

falta de investimento em gente treinada, estruturas oleadas, canais 

de comunicação sem falhas, experimentados, uma descentralização 

que continua a suscitar tanto medo. Ou antes, sobretudo, contar a 

resposta das comunidades, com os seus momentos de heroica habi-

lidade e as suas feridas mais fundas finalmente reveladas pela morte 

que incendiou os lares de idosos à míngua de preparação e habilitações 

apropriadas. 

Não, não é isso que importa contar por agora, ou confrontar no 

futuro. Porque no futuro queria propor-vos que nos confrontássemos 

com o hoje, como se fosse hoje, com o que sabemos hoje. Assim, talvez 

amanhã, no outro amanhã desta leitura, estejamos mais prontos para 

a pandemia que aí virá. A próxima, e a próxima.

Mas também porque hoje, nestes dias que vivemos, as dimensões 

tradicionais de passado, presente e futuro estão tão entrelaçadas que 

não sabemos bem como coordenar o tempo. Podia dizer-se que é por 

estarmos confinados (disso vale a pena dar conta!), porque muitos de 

nós tivemos de nos dobrar sobre nós próprios e caber num casulo a que 

chamamos casa ou família e que tínhamos intimamente imaginado 

que era diferente, um refúgio diferente. Mas não, não é só por isso tam-

bém. Nem pelo medo de enfrentar uma emergência infeciosa, medo de 

companhia – como um animal de companhia –, que nos deve ajudar a 

planear as nossas ações, a pensar com um quadro de referências pre-

ventivas em mente, a correr os riscos tão conscientes quanto se pode 

estar quando o que temos é, como os antigos marinheiros, uma linha 

do horizonte para lá do qual só nos resta imaginar o que estará. 

UMA METÁFORA IDIOTA

Não estamos em guerra – por favor: acabemos com a idiotia de 

uma metáfora que não se aplica; não batalhamos, vivemos a vida, con-

tinuamos a vivê-la como sempre foi vivida, em equilíbrios por vezes 

desequilibrados, umas vezes mais estáveis, outras menos, porque nós 

próprios arriscamos mudar as peças do xadrez sem a devida cautela 

(lembram-se: clima, florestas, energia, pobreza, migrações forçadas, 

violência interpessoal, desigualdades sociais?). 

Não há guerra, não. Há uma competição dentro do que costuma-

mos chamar o nosso nicho ecológico, e temo-la mais vezes entre nós 

próprios, humanos, do que com os habitantes do nosso espaço co-

mum que sempre acreditamos serem menos desenvolvidos e apetre-

chados para levar o seu destino (genético) onde o têm programado. 

Esta talvez seja a pior das ironias: perante a COVID-19 (e isto, a 

COVID-19, não vale a pena descrever, que já é nome de rua que percor-

remos de olhos fechados!), uma vez mais, a história, se não se repete, 

pelo menos (como alguém disse) claramente rima, e com rima rica. 

No Porto, a pandemia pelo novo (de 2019) coronavírus rima com 

um verso de há mais de um século: 1899, peste bubónica, quarentena, 

cordão sanitário (agora designada cerca sanitária, talvez numa alusão 

ao facto de a saúde ser um dos mais apetecíveis negócios e o termo 
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“ring-fence” vir das finanças), desassossego, medo do que se trama no 

governo central, a ciência do tempo ao serviço de soluções muscula-

das, a economia a caminho do colapso. 

Falta a revolta popular – aprendemos a ser mais disciplinados 

(até quando?, em nome de que valores?) –, mas talvez ela vá ger-

minando desde aqui, Tripeiros incapazes de trocar a liberdade pela 

servidão. E seria tão fácil ganhar as pessoas para a causa da inteli-

gência! Explicando, partilhando a dúvida sem deixar lavrar o terreno 

da incompetência, usando a inteligência e a razão contra o medo e a 

superstição, promovendo a criatividade para preservar a saúde men-

tal, fazendo entender que tem de haver uma linha central de orien-

tação e decisão – concedamos, de comando! –, mas que ela deve ser 

participada. Infelizmente, reina o mais fácil, o mais primitivo, o mais 

estúpido: a força bruta que não deixa construir o dia seguinte, que só 

segura o vapor enquanto as forças se equilibram, que não ensina e 

infelizmente também não costuma aprender. 

Vivemos uma crise sanitária – pela intensidade do inesperado, 

pela ameaça sobre a inércia das estruturas de saúde, pela doença e 

morte que acarreta e também pelas consequências, as sequelas futu-

ras, fundamentalmente ainda desconhecidas. Mas sobretudo vivemos 

uma crise social e económica, com o desequilíbrio entre a capacidade 

de produzir riqueza, travada pelo confinamento, e as necessidades 

que permanecem e crescem até, porque boa saúde é um bem com ele-

vado custo. O equilíbrio entre a vontade de não adoecer, de estar vivo 

(o primado do que é a saúde), e a vontade de viver (usufruir de estar 

vivo) não vai ser fácil de garantir na vida de cada um de nós, e prova-

velmente menos ainda na nossa vida enquanto comunidade, na qual a 

competição de interesses e a escassez de recursos tornarão as tensões 

mais agudas.

O PORTO RESPONDEU À GRANDE AMEAÇA

O Norte do país, o Grande Porto em particular, foi particularmente 

atingido pela infeção. Respondeu bem, na comparação com o geral 

do país, como quase sempre a saúde faz a Norte – menos mortes do 

que se podia esperar para uma população muito envelhecida, menos 

mortes do que se podia esperar para uma população particularmente 

mais empobrecida, menos casos do que se podia esperar para uma 

população que não se pôde confinar tão intensamente porque as pe-

quenas produções, a pequena indústria, a agricultura, continuaram 

ativas mantendo vivo o país. Uma população em que as famílias rece-

beram os seus membros emigrados (e como a pobreza da região, des-

graçadamente histórica mas agudamente intensa na crise financeira 

recente, fez emigrar os seu habitantes!), que em muitos dos países em 

que trabalhavam tiveram de se confrontar com a doença ou o risco 

dela perante sistemas de saúde xenófobos e menos amigáveis.

O Porto, com a sua universidade, esteve também melhor a respon-

der ao desafio que o desconhecido da pandemia trouxe à ciência, nas 

suas múltiplas disciplinas. Foi capaz de organizar uma memória fu-

tura (os “Diários de Uma Pandemia” [iniciativa do Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e do Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC,TEC), com 

o apoio do jornal “Público”] – o relato cidadão destes dias da nova 

“peste”, talvez venham a ser esse testemunho que uma anatomia 

fina, mais tarde, permitirá revelar abertamente como afinal vivemos, 

sofremos e inventamos vida), pensou soluções, teve os seus medos e 

hesitações, algumas erupções que a oportunidade dos holofotes sem-

pre estimula, as mesmas estreitezas de alianças estranhas que tam-

bém há mais de cem anos se teceram, mas, no fim, um modelo de 

responsabilidade e referência que sempre se espera da universidade. 

Ah! E tinha o seu Instituto de Saúde Pública: afinal, estava preparada 

para o que havia de chegar.

As grandes ameaças não ficam apenas na memória daqueles que 

as vivem. São contadas nas vozes de gerações, nos relatos escritos, 

nas fábulas, nos sinais em pedra de todas as arquiteturas que as de-

clinam. Como o vivermos, este tempo irá invadir a memória de todos 

os que forem capazes de visitar o nosso tesouro de experiências. Mas, 

mais do que a notícia dos receios, da coragem dos que trabalharam 

enquanto outros podiam refugiar-se do contágio, das soluções inte-

ligentes em resposta ao inesperado da infeção, ou mais do que dar 

nota das expectativas para o tempo que sempre depois vem, será que 

destes dias vai ficar um lastro de liberdade diminuída? Uma mais es-

treita paleta de escolhas, de máscaras com que assinalamos a nossa 

lepra ou nos vestimos todos para ser um estigma que não discrimina 

(como se isso fosse possível)? Ou, então, acima de tudo vivermos sob 

o olhar vigilante dos nossos telemóveis que avisam a peste, que nos 

vigiam e em nós vigiam os outros, que para nos proteger e para o 

mundo continuar a girar nos vão tirar de casa prendendo-nos nas on-

das dessa atração magnética de que não conhecemos o polo, nem nos 

saberemos talvez libertar. 

Agora que leu, afinal que percurso seguimos? Deixámos que o con-

finamento do contágio se transformasse numa vigilância para sempre 

apertada, não corremos mundo com medo dele e dos outros, ficamos 

desconfiados e temerosos numa solidão destrutiva? Ou será – su-

prema felicidade – que nos esgueiramos, e estamos a caminho desse 

tempo antigo em que sabíamos levantar-nos depois de cada queda, e 

seguíamos o nosso caminho?

—

Nota do editor
O autor deste texto é presidente do Conselho Nacional de Saúde e do Instituto 

de Saúde Pública da Universidade do Porto, professor catedrático de 

Epidemiologia e antigo coordenador nacional para a infeção VIH – SIDA. 

No número do passado mês de fevereiro publicámos com ele uma longa en-

trevista onde não foi questionado sobre um tema que hoje nos afeta a todos, 

mas que, na altura, era ainda uma ameaça desconhecida e distante. Por 

isso desafiámos Henrique Barros a abordar o tema no âmbito desta edição 

especial d’ O TRIPEIRO – uma reflexão que é também um desafio aos nossos 

leitores e assinantes para “um exercício partilhado”.

Destaque

Breve percurso pelo património da cidade relacionado com diferentes surtos pestíferos ao longo dos tempos

O Porto das pestes, dos 
vírus e do património
Vivemos por estes dias a primeira grande pandemia do século XXI, que poderá alterar em muitos aspetos o nosso 
Futuro. Pretexto para olhar o Passado e recordar que as pestes eram então uma constante e, com as fomes e a pirata-
ria, um dos grandes pavores das populações. Mas que, para lá das suas incontornáveis consequências demográficas, 
económicas e sociais, os cíclicos surtos pestíferos também fizeram emergir, ao longo dos séculos, um conjunto interes-
sante de património, material e imaterial. Também no Porto.

Joel Cleto, texto

Sérgio Jacques, fotografias

Destaque

E aqui estamos, num momento difícil para a Humanidade, a vi-

ver em conjunto uma pandemia. E, como raramente acontece, cons-

cientes de que estamos a trilhar a História. Porque se a História é, de 

facto, a ciência que estuda o Passado, ela é também o devir humano, 

a sequência dos acontecimentos do Passado. Só que o Passado ter-

minou há um segundo. E por isso todo nós, mesmo que não tenha-

mos consciência disso, somos actores e fazedores da História… No 

dia-a-dia não nos apercebemos disso. Porque o mundo dos Homens é 

feito, regra geral, de grandes ciclos económicos, grandes tendências 

políticas e de mentalidades. Extensos períodos que, à escala de um 

simples mortal, nos parecem quase imutáveis. E por isso não temos, 

regra geral, essa consciência do discorrer do tempo histórico. A não 

ser quando acontecem momentos verdadeiramente marcantes, dis-

ruptivos, que rompem com o “normal” desenvolvimento dos aconte-

cimentos. E, muito provavelmente, por estes dias estamos a viver um 

desses momentos de ruptura… Não sabemos ainda quais as mais pro-

fundas consequências desta pandemia, e por outro lado o distancia-

mento que a História (a ciência) impõe ao objecto e tempo de estudo, 

só mais tarde nos permitirá aquilatar de um modo mais claro quais 

terão sido os seus efeitos. Mas de algum modo temos já a consciência 

que em muitas áreas “as coisas não voltarão a ser como dantes”… 

E, no entanto, as pestes sempre fizeram parte da História. Para não 

recuar a períodos mais longínquos basta recordar aquela que terá sido 

uma das mais mortíferas pestes que se abateu sobre a Europa: a Peste 

Negra. Assolou a Europa no século XIV e chegou também a Portugal, 

havendo registos que nos documentam já a sua incidência no Porto 

em 1348. Dependendo do local do Velho Continente, sabemos que 

morreu metade da população, noutros mais de metade, noutros cerca 

de um terço. As consequências foram profundas. De imediato demo-

gráficas, mas também económicas e sociais. 

As marcas da Peste Negra ficam associadas no Porto a uma curiosa 

lenda relacionada com um mosteiro nas margens do rio Douro, em 

Vila Nova de Gaia – o de Corpus Christi. Fundado nesse século XIV, este 

mosteiro feminino dominicano (hoje um espaço cultural e museoló-

gico da autarquia de Gaia) guarda, com efeito, uma narrativa tradicio-

nal que refere que quando a peste se abateu sobre a região as freiras, 

em pânico, pediram à sua superiora que as deixasse fugir. A abadessa, 

contudo, depois de rezar junto de uma imagem de Cristo crucificado, 

recusa tal pedido. Durante os dias seguintes, perante o avolumar de 

vítimas nas redondezas do mosteiro, as freiras continuarão a insistir, 

mas a madre, depois de rezar junto da imagem, dará sempre a mesma 

resposta negativa. Até que, certa manhã, a abadessa acorda com o 

seu corpo revelando algumas das manchas escuras que indiciavam ter 

contraído a doença. Face a esta circunstância, e ao pavor das restantes 

mulheres, ela acaba por as autorizar a abandonar o mosteiro. E todas 

partirão, com excepção de duas jovens noviças que, apiedando-se da 

superiora, decidem ficar para a confortar na agonia e a acompanhar 

nos seus últimos e moribundos dias. Só que, para surpresa geral, a 

abadessa acabará por sobreviver à peste.  E, já refeita, revelará que, 

quando rezava junto da escultura de Cristo crucificado, esta lhe falava 

e dizia “Porque vos ides, se eu estou em toda a parte”. Moral da lenda: 

de facto Ele estava em toda a parte e, mesmo no mosteiro infetado, 

protegeu a abadessa e as duas noviças. Quanto às restantes freiras, 

nenhuma regressou – todas morreram, vitimadas pela Peste Negra.

No Porto, a pandemia pelo novo (de 2019) coronavírus 
rima com um verso de há mais de um século: 1899, 

peste bubónica, quarentena, cordão sanitário (agora 
designada cerca sanitária, talvez numa alusão ao 

facto de a saúde ser um dos mais apetecíveis negócios 
e o termo “ring-fence” vir das finanças), desassossego, 
medo do que se trama no governo central, a ciência do 

tempo ao serviço de soluções musculadas, a economia a 
caminho do colapso.
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A “milagrosa” imagem, uma escultura medieval datada desse sé-

culo XIV – uma das mais antigas de Cristo crucificado existente no 

Grande Porto - mantém-se até hoje no local e, diz a tradição, gosta que 

“falem com ela”. 

Em momentos de peste era, de resto, muito habitual as gentes da 

cidade socorrerem-se das propriedades taumatúrgicas de santos, se 

possível às suas relíquias ou, na falta delas, às suas imagens. Durante 

séculos o santo a que o Porto mais se apegou foi S. Roque que, no ve-

lho burgo, tinha um espaço privilegiado para a sua devoção, junto à 

catedral.

De facto, sensivelmente no local onde hoje temos a estátua eques-

tre de Vímara Peres, aí se erguia uma bela capela dedicada a este 

santo, construída no século XVI. A reputação de S. Roque como protec-

tor das pestes resultava da sua hagiografia: médico francês do século 

XIV, havia-se evidenciado no tratamento e em curas milagrosas no 

contexto da Peste Negra e, desde então, a sua fama alicerçou-se no 

mundo católico.  E quando no século XVI o Porto se viu confrontado 

com novo surto pestífero, as gentes da cidade fizeram uma promessa 

ao santo: se este os livrasse da peste, mandariam edificar-lhe uma ca-

pela, num sítio nobre do burgo, mesmo ao lado da catedral. A maleita 

desapareceu e a população cumpriu a promessa. E do seu apego a S. 

Roque e a esta sua capela nasceu uma outra curiosa lenda que afir-

mava que o templo tinha sobre a porta uma inscrição que vaticinava 

a sua eternidade: “Antes que a capela vá abaixo, terá a formiga que 

beber um dedal de água e a tartaruga correr uma légua”. E, a acredi-

tar na lenda, a formiga acabou mesmo por beber esse dedal… no dia 

1 de novembro de 1755. Com feito o famoso “terramoto de Lisboa” 

fez-se sentir também no Porto, e uma das consequências foi a ruína 

da capela de S. Roque, que se desmoronou pela falésia tombando nas 

proximidades da rua Escura…

Mas nesse século XVI, centúria marcada por diversos surtos pestí-

feros, outras capelas se ergueram na região com o mesmo objectivo. 

Caso de uma, igualmente consagrada a S. Roque, que um grupo de 

freiras fez construir em Ramalde e que, posteriormente, no século 

XVIII, o arquitecto Nicolau Nasoni a anexou ao solar aristocrático dos 

Leite Pereiras, vulgarmente conhecida como “Casa de Ramalde”. Mas 

foi também nesse século XVI que, a algumas léguas de distância do 

Porto, na povoação de S. João da Foz, os seus habitantes, receosos da 

peste que grassava no burgo, fizeram igual promessa, mas a uma ou-

tra santa taumatúrgica, a quem muitos se apegavam por motivos de 

saúde: Santa Anastácia. Se a santa intercedesse pelo povoado e não 

permitisse que a peste ali chegasse, então mandariam erguer-lhe uma 

capela. Isso mesmo recorda a velha inscrição epigráfica, bastante ero-

sionada mas que, ainda assim, é visível nos nossos dias na “igreja 

velha da Foz” (como muitos designam esta capela de Santa Anastácia) 

na rua Padre Luís Cabral, artéria estruturante da Foz Velha.

As pestes continuariam nos séculos seguintes a assolar ciclica-

mente o Porto e a fazer parte, tanto quanto era possível, dos seus 

hábitos. Estas epidemias eram combatidas com o isolamento dos 

doentes ou das cercanias onde residiam, sendo muitas vezes os locais 

entaipados, as roupas e móveis queimados, promovidas fumigações 

com ervas (alecrim, arruda…) às quais eram atribuídas propriedades 

medicinais e curativas. É destes entaipamentos de áreas do burgo 

onde se identificava o emergir de um possível surto pestífero que 

poderá ter surgido a curiosa designação “Taipas” que sobreviveu até 

hoje na toponímia da cidade

Médicos e cirurgiões (ainda muito raros na Idade Média), secun-

dados por boticários, parteiras, sangradores, enfermeiras ou cliste-

reiras – gente de formação ainda muito rudimentar - começavam, 

entretanto, e de um modo paulatinamente crescente, a exercer nos 

No antigo convento de clausura de Corpus Christi, em Gaia, a imagem de Cristo 
crucificado está associada a uma curiosa lenda do tempo da Peste Negra.

Capela de S. Roque na Casa de Ramalde, mandada construir no século XVI em 
agradecimento pelo fim da peste no Porto.

Igreja da Trindade. Em construção em 1832/33, mesmo assim o seu solo foi utilizado para sepultura de muitas das vítimas da peste que grassou na cidade durante o Cerco do Porto.
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Destaque

causou muitos mais mortos. Mesmo em muitos dos exércitos, como 

o norte-americano, a maior parte dos soldados falecidos resultam da 

gripe, mais do que em resultado das terríveis trincheiras da 1ª Guerra 

Mundial. E foram exatamente soldados portugueses que tinham es-

tado a combater nesse conflito, no norte de França, e aí contraíram 

a doença, que serão os primeiros responsáveis pela sua introdução 

entre nós, causando perto de 100 mil mortos em Portugal, que possuía 

então cinco milhões e meio de habitantes. Bastam estes números para 

nos apercebermos do fortíssimo impacto que teve esta pandemia. E, 

embora tenham discorrido já cem anos, em muitas famílias portugue-

sas e portuenses, os mais velhos têm ainda memórias de antepassa-

dos próximos falecidos com a “pneumónica”. E no átrio do Hospital 

de Santo António, que então se destacou no tratamento possível dos 

habitantes da cidade, podemos observar uma placa que evoca o nome 

dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde daquele es-

tabelecimento que morreram contagiados neste seu combate à “gripe 

espanhola”.

HOSPITAL DO BONFIM, O “GOELAS DE PAU”

Mas, se pelo elevado número de mortos que provocou, esta foi uma 

peste marcante, nem por isso devemos esquecer o repetido número de 

outras epidemias infectocontagiosas que se abateram sobre o Porto 

nos finais do século XIX e na primeira metade do XX, com destaque 

para o tifo, a febre tifoide e a cólera. Esta impulsionará a edificação 

do hospital do Bonfim, popularmente conhecido por “Goelas de Pau” 

e mais tarde rebaptizado com o nome do médico portuense Joaquim 

Urbano, que igualmente se notabilizou na investigação e tratamento 

deste tipo de doenças. Também a tuberculose (ainda hoje presente en-

tre nós) registou por vezes surtos epidémicos de grande letalidade.  

Sim, ao longo da História enfrentamos já outras pestes terríveis. 

Para as quais pouco mais havia a fazer, do que confiar na sorte, nos 

santos ou nas mezinhas das mulheres de virtude (bruxas) e dos seus 

pactos com o demo. Hoje, contudo, beneficiamos de um contexto do 

qual nem sempre temos consciência. Vivemos, e desde há várias dé-

cadas, o melhor momento na História da Humanidade. Quase todos 

os índices nos comprovam: nunca a esperança média de vida foi tão 

elevada; nunca a mortalidade infantil foi tão reduzida como na actua-

lidade; nunca a percentagem da população mundial a viver na mais 

extrema pobreza foi tão diminuta; nunca a taxa de analfabetismo foi 

tão diminuta; nunca tantos tiveram acesso a cada vez mais elevados 

graus de ensino; nunca tantos beneficiaram de um sistema público 

de saúde que permite, por exemplo, que se registem hoje as mais 

elevadas  taxas de vacinação no planeta; nunca tantos viajaram (em 

férias e lazer) por todo o lado, fruto do crescente poder de compra, 

do seu espírito de curiosidade alimentado por uma maior formação 

académica, e da crescente baixa dos custos de deslocação… e mui-

tos outros índices poderiam aqui ser evocados. Vivemos, com efeito 

o melhor momento na história da Humanidade, graças aos fabulosos 

progressos que asseguramos através do desenvolvimento da ciência, 

da tecnologia e da comunicação. E essa é a grande diferença da actual 

pandemia em relação a todas as outras pragas e pestes que sobre nós 

se abateram. Vivemos hoje dias preocupantes, é certo. Mas, mais do 

que no Passado, vivemos dias de esperança, assentes nas nossas ac-

tuais capacidades de compreendermos o modo de propagação, mas 

também de combate ao vírus. E se por isso estes são dias em que fa-

zemos História, eles são propícios, igualmente, para nos conscien-

cializarmos de quão importantes são os investimentos (nem sempre 

devidamente compreendidos) no desenvolvimento do conhecimento 

e da investigação científica. Dias em que se pede a todos, ainda mais, 

aquilo que nos diferencia da generalidade das outras espécies do pla-

neta: a nossa inegável capacidade de interajuda e solidariedade. E é 

nesse profundo espírito de humanidade que teremos, também, que 

enfrentar um terrível vírus que habitualmente anda associado a estes 

momentos de peste. Um vírus bem mais mortífero que a COVID-19. 

Um vírus de origem humana: o da intolerância e da xenofobia. Porque, 

infelizmente, sempre houve nestes cenários de epidemia quem qui-

sesse encontrar e condenar “culpados”. E as acusações e as “teorias da 

conspiração” já vão circulando por aí, apontando o dedo aos chineses. 

Se estivéssemos no século XIV ou no XVI não faltaria até quem, como 

então se fez com judeus e “cristãos novos”, os quisessem lançar à fo-

gueira! Mas este é um vírus que, estou seguro, saberemos também 

erradicar.

hospitais e conventos da cidade. E a revelar-se como vitais no com-

bate às epidemias. 

O século XIX registará avanços notáveis na medicina e nas polí-

ticas públicas sanitárias. Mas não evitaram que, de novo, o burgo te-

nha sido palco de diversos surtos epidémicos. Dois, no entanto, se 

salientaram pelo elevado número de vítimas mortais que causaram.  

O primeiro registou-se entre 1832 e 1833, coincidindo com um dos 

momentos mais difíceis na história da cidade: o Cerco do Porto. Com 

efeito, este conflito militar que durou treze meses e que em grande 

medida acabaria por ditar o triunfo dos liberais de D. Pedro IV na 

guerra civil que os opunha aos absolutistas de D. Miguel, caracteri-

zou-se também pelo grassar, entre uma população que se confrontava 

com graves problemas de abastecimento e se encontrava subnutrida, 

de uma mortífera peste de cólera associada a tifo. Do número de ví-

timas (superior aos que tombaram nos confrontos militares) diz bem 

a dificuldade com que a cidade se viu confrontada para assegurar a 

todos o enterramento no interior das igrejas, então prática habitual. 

O átrio de algumas igrejas foi então usado como extensão natural do 

espaço funerário e o chão da ampla igreja da Ordem da Trindade foi 

excepcionalmente autorizado para esse fim, apesar do templo estar 

ainda numa fase inicial da sua edificação.

A PESTE NEGRA E RICARDO JORGE

Mas foi mesmo no final desse século, em 1899, que a cidade co-

nheceu outro dos seus mais famosos momentos de peste. Um surto 

que despertaria a curiosidade mundial! Foi no Verão desse ano, na rua 

da Fonte Taurina, próximo da Ribeira, que se registaram os primei-

ros casos. E de novo de peste bubónica… a Peste Negra. O Porto foi, 

de resto, uma das últimas grandes povoações europeias a conhecer 

um surto pestífero deste tipo, e o médico portuense Ricardo Jorge 

foi o primeiro a perceber o que se passava e a identificar a doença. 

Tal lança-o de algum modo para a celebridade e aqui faz acorrer um 

conjunto de notáveis cientistas e investigadores internacionais que, 

acolhidos por ele, aqui vêm estudar a peste, identificar as causas e 

as suas consequências, acompanhando o drama das vítimas que, às 

dezenas, vão falecendo. Quando a peste foi considerada extinta, na 

véspera desse Natal, o número de mortos ascendera aos 132, e entre 

eles vários profissionais da área da saúde, incluindo o médico lisboeta 

Câmara Pestana que auxiliara Ricardo Jorge na identificação laborato-

rial da doença.

A peste do Porto de 1899 ficará também tristemente célebre pelo 

cordão sanitário que foi estabelecido à volta da cidade. Durante qua-

tro meses o Porto viu-se cercado. E de novo… militarmente cercado. 

Foi, aliás, e até à pandemia que nos vem afectando nestes últimos 

meses, a última cidade europeia a ser cercada desta forma para conter 

uma peste. A cidade não aceitará de ânimo leve o cordão sanitário. 

Haverá mesmo comícios contra tal decisão, revoltas, tumultos… 

Ainda a memória da peste bubónica de 1899 estava bem viva na 

cidade e, poucos anos depois, em 1918, de novo uma terrível epidemia 

se abatia sobre o Porto. A mais mortífera, em números absolutos, de 

toda a História da Humanidade: a “pneumónica”, conhecida também 

de um modo popular como a “gripe espanhola”. O vírus “influenza”, 

H1N1, afectou 500 milhões de pessoas e terá causado entre 17 e 50 

milhões mortos. Perante a dificuldade de recensear um número con-

creto, há investigadores que arriscam mesmo a impressionante cifra 

de 100 milhões de vítimas mortais, o que equivaleria a 5 por cento de 

toda a população mundial de então.

1918 foi também o ano em que terminou a Grande Guerra, mas, 

para percebermos do impacto da doença, basta recordar que a gripe 

Vivemos hoje dias preocupantes, é certo. Mas, mais 
do que no Passado, vivemos dias de esperança, 

assentes nas nossas actuais capacidades de 
compreendermos o modo de propagação, mas 

também de combate ao vírus. E se por isso estes são 
dias em que fazemos História, eles são propícios, 

igualmente, para nos consciencializarmos de quão 
importantes são os investimentos (nem sempre 

devidamente compreendidos) no desenvolvimento 
do conhecimento e da investigação científica. 

O Pátio das Nações do Palácio da Bolsa foi palco de uma das mais famosas manifestações contra o cordão sanitário que cercou o Porto durante a epidemia de 1899. O Hospital de Santo António evidenciou-se, juntamente com o de "Goelas de Pau", no 
tratamento das vítimas da "pneumónica" no Porto em 1918/19.
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2. Como temos vindo a observar, a pandemia 

da COVID-19 está a acelerar diversas tendên-

cias do mundo contemporâneo, como o te-

letrabalho, o ensino à distância, o comércio 

eletrónico, a transformação digital das em-

presas… Todas estas formas de interação re-

mota a partir das tecnologias digitais vão ser, 

muito provavelmente, aprofundadas e mas-

sificadas. Creio também que os cidadãos dos 

países desenvolvidos, que viviam na ilusão 

do conforto e da segurança perpétuos, vão 

sentir-se vulneráveis e esse receio os levará 

a adotar comportamentos mais responsáveis 

ao nível da saúde e da higiene. Estou também 

esperançado de que, em consequência desta 

maior consciência sanitária, os cidadãos exi-

jam dos decisores políticos mais investimento 

na qualidade dos sistemas de saúde e na capa-

cidade da investigação científica. Ao mesmo 

tempo que, da parte dos decisores políticos, 

é esperada uma maior sensibilidade para a 

importância da saúde pública e da ciência. 

Numa primeira fase pós-confinamento social 

e até à descoberta de uma vacina para o vírus 

ou de um medicamento eficaz, talvez o medo 

e a ansiedade levem a um maior distancia-

mento nas relações interpessoais, a menos 

contactos físicos, a uma menor mobilidade 

e a um afastamento das multidões. Porém, 

nós não fomos feitos para estar isolados uns 

dos outros. Somos seres gregários e por isso 

precisamos de proximidade, de convívio, de 

humanidade, de interação sem o filtro das 

tecnologias digitais…  Creio, até, que com 

esta crise pandémica estamos a reaprender o 

sentido de comunidade, ao verificarmos que 

dependemos uns dos outros e que o esforço 

coletivo é essencial para vencer os grandes 

desafios sociais. Não me parece também que 

estejamos a assistir ao ocaso da globalização. 

Porém, poderá emergir uma globalização 

diferente, se as empresas diminuírem a sua 

dependência das cadeias de abastecimento 

globais e tirarem maior partido das poten-

cialidades da comunicação digital, de forma 

a evitar as constantes (e pouco sustentáveis) 

deslocações em trabalho (aéreas e terrestres). 

Mas não acredito no fim da mobilidade global.

Em relação ao futuro do país, penso que os 

tempos mais próximos vão ser bastante du-

ros económica e socialmente. Mas o facto de 

Portugal ter hoje uma capacidade orçamental 

e uma reputação internacional que não tinha 

na crise financeira de 2008-09, aliadas a uma 

maior preparação da Europa para os cho-

ques sistémicos, faz-me ter esperança numa 

recuperação relativamente rápida da nossa 

economia.

3. Não, não é. Apesar de a medida mais im-

portante de contenção do vírus ser a mesma, 

o distanciamento social, usufruímos hoje 

de incomparavelmente mais conhecimento 

científico, melhores condições de salubri-

dade, melhores serviços de saúde e mais 

meios de informação à população. Por isso, 

esta crise pandémica fará menos vítimas, 

terá menos impactos socioeconómicos e será 

debelada mais depressa do que outras epide-

mias do passado.

AURORA CUNHA
Ex-atleta

1. A primeira atitude é tentar estar infor-

mados e cumprir as diretivas da DGS e do 

Governo. Devemos permanecer em nossas 

casas, o distanciamento social é uma estra-

tégia para evitar os contágios que deve ser 

escrupulosamente cumprida. Apenas devem 

sair as pessoas que pela sua profissão são 

imprescindíveis nos seus locais de trabalho. 

Aproveitemos este tempo para em nossas ca-

sas continuarmos a laborar por teletrabalho 

e a fazer as mil e uma coisas que ficam pen-

dentes por não termos tempo para elas. E, pe-

los diversos meios que a tecnologia hoje nos 

faculta, preocupemo-nos uns com os outros. 

—

2. O efeito imediato de paralisação de muitos 

setores sociais vai ter necessariamente um 

enorme impacto negativo na economia mun-

dial e naturalmente na economia nacional. 

Claro que quem estava mais forte enfrentará 

melhor esta crise e Portugal, que é um País 

com uma dívida externa enorme e que está 

muito dependente da prestação de serviços e 

do turismo, irá sofrer e viver certamente uma 

recessão, pior do que a última que vivemos. Do 

ponto de vista social, as relações entre as pes-

soas numa primeira fase poderão também ser 

abaladas na expressão dos seus afetos. Haverá 

receios de contágios, alguma desconfiança 

nas aproximações, mas paulatinamente tudo 

irá seguir o curso normal, até porque os portu-

gueses são muito afetivos e otimistas.

3. Atualmente a ciência está muito desen-

volvida. A investigação é muita e de grande 

qualidade, por isso penso que teremos outros 

meios para enfrentar esta epidemia que em 

crises do passado não existiram. Em breve, a 

vacina para a COVID-19 surgirá e poderemos 

travar e extinguir o presente flagelo para a 

saúde pública. Tenhamos fé e sejamos solidá-

rios e comprometidos coletivamente neste 

combate a um inimigo mundial comum. 

Juntos vamos superar esta fase assustadora, 

vamos superar os medos e ansiedades, va-

mos novamente correr nos nossos eventos, 

vamos voltar a ser felizes.

JORGE NUNO PINTO DA COSTA
Presidente do FC Porto

1. O fundamental é encarar o momento como 

difícil, porque o é, e agir com muita determi-

nação. Tenho passado, como é óbvio, todo 

este tempo em casa, dividindo-o por contac-

tos com os responsáveis do FC Porto, da Liga e 

da Federação, bem como com os dirigentes de 

outros clubes. No tempo restante tenho apro-

veitado para ler, tanto prosa como poesia. 

Estou a terminar o Memorial do Convento, 

de José Saramago, e descobri que este grande 

escritor tem poesia excelente. Li também o 

livro de poesias de Mário Cesariny, de que 

gostei imenso.

—

2. Um impacto enorme, não só no país, como 

no mundo. Penso que nos tempos mais próxi-

mos todos perderemos o que há de melhor, a 

convivência, as tertúlias, as reuniões de ami-

gos, o convívio familiar. Enfim, confiemos e 

lutemos para que tudo volte ao que era.

3. Será muito semelhante, mas se pensarmos 

que saímos desses dois períodos temos de 

acreditar que com todas as tecnologias atuais 

também haveremos de voltar em breve ao 

modo de vida de antes da pandemia.

Mensagem de união e otimismo em tempos de pandemia

Testemunhos portuenses 
sobre a COVID-19
Em pleno estado de emergência decretado pelo presidente da República como resposta à pandemia do novo corona-
vírus responsável pela COVID-19, a revista O TRIPEIRO desafiou um conjunto de personalidades portuenses das mais 
diversas áreas a contarem-nos como têm vivido este período de isolamento social e que expetativas alimentam para o 
futuro da cidade e do país. A todos colocámos as mesmas três perguntas. As respostas, pela sua diversidade e riqueza 
de pensamento, constituem um importante testemunho para ler no presente – e para a memória futura.

Jorge Pinto

Destaque

1. Como é que se enfrenta um período de isolamento e de estado de emergência?

2. Que impacto vai ter esta pandemia nas nossas vidas e no futuro do país?

3. A cidade viveu diversas privações no passado, de que são exemplo o Cerco do Porto ou a peste bubónica. Esta crise do 
novo coronavírus é de algum modo comparável a esses episódios marcantes da história portuense?

ANA LUÍSA AMARAL
Poetisa

1. Em primeiro lugar, julgo que é importante 

recordarmo-nos todos os dias de que, apesar 

de tudo, somos privilegiados – temos casa, 

comida, água potável, higiene e ligação ao 

mundo. Depois, e em termos mais práticos, 

aproveitando para fazer aquelas coisas de 

que nos queixávamos continuamente não ter 

tempo para fazer. Falo de gestos muito sim-

ples como arrumar armários, por exemplo. 

No meu caso, ler imensos livros que há meses 

desejava ler, e pintar (pinto aguarelas), falar 

ao telefone com amigos, escrever...

2. Um terrível impacto económico, sem dú-

vida alguma. Haverá desemprego (já está a 

haver), eventualmente cortes nos salários, ou 

seja, iremos provavelmente atravessar uma 

crise sem precedentes. Temo muito pelas 

convulsões sociais que daqui poderão surgir. 

Porém, se a União Europeia funcionar como 

um todo, de uma forma concertada e verda-

deiramente solidária, talvez possamos ame-

nizar um pouco estes problemas.

—

3. Sim e não. Não, porque o Cerco do Porto 

disse respeito sobretudo a um cenário regio-

nal e nacional. Mas no que respeita à Peste 

Bubónica, sim, porque ela foi também uma 

pandemia. Porém, nem no século XIX e muito 

menos no século XIV havia as condições de 

higiene, a facilidade de contacto e de comu-

nicação, os meios digitais e as condições de 

vida que há hoje. De resto, a este propósito, 

queria fazer aqui uma pequena ressalva para 

a forma extraordinária como se tem compor-

tado o executivo da Câmara Municipal do 

Porto face a esta tragédia.

ANTÓNIO DE SOUSA PEREIRA
Reitor da Universidade do Porto

1. Estamos provavelmente a viver a maior 

crise das nossas vidas, cujos efeitos são 

globais e com implicações a vários níveis. 

Enquanto cidadãos, isto exige de cada um 

de nós espírito de comunidade, abnegação e 

capacidade de sacrífico em prol do bem co-

mum, sentido de responsabilidade individual 

e coletiva, solidariedade social, respeito in-

tergeracional e muita, muita resiliência. Em 

suma, o exercício pleno da cidadania é funda-

mental para ultrapassarmos esta crise. 

Destaque
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Destaque Destaque

JÚLIO MACHADO VAZ
Médico

1. Com estoicismo e solidariedade. Os estu-

dos comprovam que as quarentenas voluntá-

rias – ditas altruístas – deixam menos marcas 

psicológicas do que as compulsivas. Cabe-

nos pensar na saúde como um todo no corpo 

social, da minha depende a dos outros.

—

2. Obviamente enorme, aos mais diversos ní-

veis – desde o financeiro ao psicológico, sabe-

mos que há sintomas de stress pós-traumá-

tico que ainda estão presentes três a quatro 

anos volvidos. Mas em termos sociais receio 

que atravessemos tempos muito, muito du-

ros, durante os quais, como sempre, serão 

os mais frágeis os mais fustigados. E, pelo 

que tenho lido, tal se aplicará a indivíduos, 

grupos sociais e até países, neste preciso mo-

mento a União Europeia apresenta fissuras 

que se podem tornar mortais.

—

3. Não, pelo diferente contexto histórico e 

pelos avanços da Ciência e da Tecnologia. 

Hoje em dia, o "isolamento social" pode ser 

acompanhado... por um estreitar dos laços 

sociais através dos mais diversos canais. 

Esses contactos não substituem o abraço fra-

terno? Não, mas são importantes pelo prazer 

que proporcionam e as vantagens que acar-

retam em termos de saúde física e mental. 

Vivo nesta cidade há 70 anos, algo se man-

terá inalterado e inalterável – a coragem e a 

solidariedade característica dos tripeiros que 

lhes valeram tão carinhosa designação.

LUÍS PEDRO MARTINS
Presidente do Turismo do Porto e Norte

1. Em primeiro lugar com muita responsabi-

lidade e resiliência. Responsabilidade porque 

não podemos ceder, é o mínimo que podemos 

fazer para respeitar o trabalho, o exemplo 

e a inspiração que nos transmitem aqueles 

que estão na linha da frente, nos hospitais. 

Estar isolado é contranatura, nomeadamente 

para os povos do Sul, que, com muito orgu-

lho, gostam do contacto com os outros, no-

meadamente com a família e com os amigos. 

Pessoalmente, estar afastado dos meus filhos 

é o que mais dói neste isolamento. Estou a 

viver a quarentena de forma semelhante à da 

maioria dos portugueses, dividido entre o te-

letrabalho, a reflexão, na maior parte das ve-

zes feita ainda em total estupefação, e a dese-

nhar, com os meus colaboradores, as melho-

res estratégias para o “day after”. Vivemos 

um momento nunca imaginado, não fazia 

parte dos piores pesadelos desta geração um 

cenário tão complexo, difícil de combater, 

global e com prejuízos sociais e económicos 

ainda longe de contabilizarmos. Mas este não 

é momento para baixar os braços, antes pelo 

contrário, é o momento para nos unirmos e 

nos suplantarmos, é o momento para termos 

orgulho em servir a região e o país, dando 

cada um o seu melhor.

—

2. É um momento único, um tempo pertur-

bador e angustiante. Após termos ultrapas-

sado os anos difíceis da troika, acreditámos 

todos que estávamos a construir os alicerces 

para um tempo bem diferente. No setor do 

turismo os números falavam por si. Em 2019 

o turismo representava 17% do PIB do país, 

recebemos 27 milhões de turistas, ultrapas-

sámos todos os recordes e conquistámos os 

principais prémios europeus e mundiais, 

que nos permitiram índices de notoriedade 

nunca anteriormente atingidos. Melhor 

Destino Turístico do Mundo, pelo terceiro 

ano consecutivo. O Porto e Norte vivia o me-

lhor momento de sempre, 2019 tinha sido um 

ano excelente e fechou com um total de 5,38 

milhões de hóspedes, mais 545,2 mil do que 

em 2018. Mas se 2019 tinha sido excelente, 

2020 adivinhava-se como o melhor de sem-

pre. Em janeiro e fevereiro a região Norte des-

tacou-se no todo nacional, com crescimento 

a dois dígitos (+22,1%), nas dormidas totais, 

a taxa de sazonalidade mantinha a tendência 

descendente e a estada média iniciava o difí-

cil, mas agora possível, caminho para o cres-

cimento, o cenário era quase perfeito. E, de 

repente, tudo mudou, suspendeu, cancelou, 

bloqueou, parou, sendo este o novo vocabulá-

rio do setor. Sou, no entanto, um otimista, sei 

que vamos vencer este combate. Aprendemos 

todos grandes lições, passamos a valorizar 

mais o que nos une. Aprendemos a ser mais 

solidários, este setor, também em matéria de 

solidariedade, tem dado grandes exemplos, 

disponibilizando centenas de infraestruturas 

e de recursos humanos para acolher doentes 

COVID-19 e utentes dos lares de idosos, numa 

parceria com os Ministérios da Saúde e do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

Aprendemos a preparar melhor as empresas, 

os planos B terão que prever o que até agora 

era totalmente imprevisto. Tudo voltará à 

normalidade quando estiverem disponíveis a 

vacina e novos medicamentos. No final vamos 

estar mais fortes e, quando tivermos o sinal 

verde de novo aceso, vamos arrancar a toda 

a velocidade, vamos estar na linha da frente 

e devolver à região os resultados que o tu-

rismo proporcionou nos últimos anos, sendo 

unânime que o turismo é um recurso vital 

para garantir a coesão económica e social da 

região. Portugal tem sido apresentado como 

um grande exemplo de combate à pandemia, 

somos considerados, pela imprensa interna-

cional, como um país seguro, moderno, prepa-

rado e esta perceção, na altura da retoma, vai 

fazer toda a diferença.

—

3. É diferente, é um inimigo invisível e silen-

cioso. O Porto nunca teve medo dos inimigos, 

enfrentou-os sempre com grande heroísmo, 

mas, porque os conhecia, adivinhava os seus 

movimentos e defendia a sua cidade com a 

própria vida. Em relação à comparação com 

pandemias do passado, hoje, tendo em conta 

a facilidade de propagação deste vírus, es-

tamos incomparavelmente mais bem pre-

parados, temos um dos melhores serviços 

nacionais de saúde do mundo e que abrange 

toda a população. No caso da peste bubónica, 

o êxodo inicial, o cerco à cidade, o corte no 

abastecimento de alimentos e bens de pri-

meira necessidade, o desemprego em massa 

e a destruição (incêndios provocados pelas 

autoridades sanitárias) das habitações, pro-

vocaram o desespero e o caos. Ainda hoje se 

discute se foram boas medidas, ou se pelo 

contrário teriam sido evitáveis. Importa 

agora continuar este combate com determi-

nação, estamos ao serviço desta bela região 

e das suas gentes, é isto que nos move, é isto 

que nos motiva, é por eles que vamos de novo 

vencer. Parafraseando o nosso grande Miguel 

Torga, “(...) Ninguém o viu ainda, mas é belo. 

É o futuro (...)”. Vamos vencer!

D. MANUEL LINDA
Bispo do Porto

1. Há um dado comum a todos: estrito cum-

primento das orientações das autoridades. 

Mas, além deste, permanecem sempre as 

nossas circunstâncias pessoais. No meu caso, 

estas passam por uma atenção grande àquilo 

que está a acontecer, decidir o que tem de 

ser decidido e colaborar com as autarquias 

e serviços de saúde, disponibilizando-lhes 

estruturas, meios e outras formas de ajuda 

pertencentes à Diocese do Porto. Claro que, 

para mim, entra, ainda, outro fator: um certo 

“recolhimento à interioridade”, já que as 

exigências desta que é a maior Diocese de 

Portugal quanto ao número de pessoas – geo-

graficamente, atinge áreas de 28 concelhos - 

nem sempre o permitem. E, evidentemente, o 

bispo não é um “executivo”: é apenas o Pastor 

que tenta conduzir o seu povo às realidades 

em que ele mesmo acredita. Como tal, é bom 

que mergulhe nelas continuamente.

—

2. Certamente, grande. Porventura, mais do 

que possamos antever desde já. Por vezes, 

dou comigo a pensar se não vai acontecer 

algo semelhante ao que se passou no final 

da primeira metade do século XX: a uma cul-

tura Iluminista, de otimismo infantil, que 

imaginava que a razão e a inteligência das 

coisas nos conduziriam à plena liberdade e 

emancipação, ao “fim da história” e à pleni-

tude da felicidade sem qualquer solavanco 

ou necessidade de esforço, seguiu-se o desen-

canto, a tomada de consciência do abismo do 

mal – guerras mundiais, atrocidades dos re-

gimes ditatoriais, Shoah, Hiroshima - e, final-

mente, a “náusea” e até um certo “culto da 

morte”. É possível que intelectuais e dirigen-

tes se interroguem se a civilização que esta-

mos a construir, naquilo que tem de negativo 

– insolidariedade existencial, desigualdades 

crescentes, economia “deificada”, agressões 

ecológicas, individualismo exacerbado, nar-

cisismo autorreferencial, violência gratuita e 

generalizada – não precisa de ser corrigida, 

até como condição de sobrevivência da hu-

manidade. Creio que o temos de fazer. Não 

queria, porém, que fosse em clima de desen-

canto negativista. Acredito mais no otimismo 

como força mobilizadora de um autêntico 

projeto de humanização. A nível social e fa-

miliar, não sei: o confinamento é um pau de 

dois bicos que tanto dará para solidificar os 

laços como pode gerar mais conflituosidade. 

Sob o ponto de vista económico, não haja dú-

vida: infelizmente, muita gente vai sofrer e 

todos ficaremos algo mais pobres. Mas, com o 

tempo, iremos recompor-nos.

—

3. Estou convencido que não. Graças a Deus, 

hoje temos mais meios e muito melhores. 

Temos uma ótima rede de distribuição dos 

bens alimentares, conhecemos meios de pro-

teção e equipamentos, há instituições de so-

lidariedade social que não fogem do terreno, 

esperamos novos fármacos, etc. Como sabe-

mos, parece que, na maior parte dos países, 

a taxa de mortalidade causada pela COVID-19 

não ultrapassa os 3%. É muito? É. Não obs-

tante, nada comparável com as situações 

referidas. E isto, para já, pois, antes das va-

cinas, esperamos medicamentos que ajudem 

a baixar essa percentagem. Por isso, que nin-

guém desespere. Neste caso, temos mesmo 

sólidas razões de esperança.

MÁRIO CLÁUDIO
Escritor

1. Com os meios disponíveis, tentando es-

tabelecer um equilíbrio entre a rotina e os 

desafios que enfrentamos. A preservação de 

um trem de vida diário não implica a fideli-

dade cega a um regulamento, e nesta, como 

em outras circunstâncias, quando um perigo 

de extermínio nos ameaça, a fé e a dignidade 

aconselham a continuar no trabalho, ou no 

recreio, porque disso é que se tece a existên-

cia de todos nós.

 —

2. Creio que os efeitos serão muitos, e alguns 

muito profundos. Espera-se um progresso 

em termos de desenvolvimento espiritual 

da Humanidade, resultante desta provação. 

Mas ensombra-nos a consciência da tenaci-

dade em cada um de nós dos impulsos au-

todestrutivos, aos quais será sempre difícil 

escapar. Se nos recordarmos de que à Grande 

Guerra se seguiram os “anos loucos”, e que 

estes desembocaram num segundo conflito 

planetário, e se nos lembrarmos de que a este 

sucedeu a divisão do mundo em dois blocos 

irreconciliáveis, alternando com o capita-

lismo desenfreado que conduziu àquilo que 

sofremos agora, que pensar? 

 —

3. A globalização arrastou-nos para dimen-

sões muito diversas, virtualmente excelen-

tes, mas amiúde realmente desastrosas. 

Também neste plano sobra-nos abundante 

matéria de reflexão.

“Acredito mais no otimismo como força mobilizadora de um autêntico projeto 
de humanização. A nível social e familiar, não sei: o confinamento é um pau 
de dois bicos que tanto dará para solidificar os laços como pode gerar mais 

conflituosidade. Sob o ponto de vista económico, não haja dúvida: infelizmente, 
muita gente vai sofrer e todos ficaremos algo mais pobres. Mas, com o tempo, 

iremos recompor-nos.”

D. Manuel Linda, Bispo do Porto
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da União Europeia caminhará no sentido de 

uma maior integração política e económica? 

O teletrabalho vai ser fortemente incremen-

tado? O ensino à distância passará a ser um 

pilar essencial dos sistemas educativos? Os 

populismos irão proliferar ou, pelo contrário, 

um maior reforço da consciência coletiva será 

suficiente para a sua rejeição? O consumo de-

senfreado como indicador de felicidade será 

atenuado? O combate à pobreza e às desi-

gualdades será uma prioridade global? O ter 

e o parecer vão regredir em relação ao ser? A 

globalização terá uma maior regulação? Fará 

sentido a discussão entre direita e esquerda? 

Mais conhecimento e mais inovação serão ca-

nalizados essencialmente para a melhoria das 

condições de vida no planeta? O poder estará 

cada vez mais nas mãos de quem domina os 

nós das mega-conetividades à escala global? 

Ainda não é possível termos respostas para 

todas estas perguntas. Apenas percebemos 

que hoje a prioridade é a saúde pública e há 

uma clara preocupação dos governantes em 

procurar que se atinja um adequado equilíbrio 

para tentar salvar, pelo menos, uma parte da 

economia, no que respeita, na medida do pos-

sível, à manutenção do emprego e dos rendi-

mentos, porque é sabido que sem economia as 

sociedades não existem.

Um aspeto que parece ser claro prende-se com 

a ideia de que a saída não pode ser encontrada 

país a país. Não é uma questão de "ideal". É uma 

necessidade. Dadas as circunstâncias, o funcio-

namento da economia vai depender, em larga 

medida, das decisões tomadas pelos Estados, 

e daí que o chamado mercado vai ter poderes 

mais limitados. A este respeito, alguém já disse 

que vamos passar de um tempo em que, se an-

tes da crise a preocupação maior tinha a ver 

com a acumulação de capital, no novo tempo 

teremos uma economia baseada na gestão da 

dívida acumulada.

A União Europeia tem de explicitar através de 

sinais muito claros se quer mesmo minimizar 

as consequências da crise e que está disposta a 

colocar como prioridade maior o relançamento 

da economia. Tem de declarar uma espécie de 

estado de calamidade e de emergência para a 

economia europeia, o que significa a constata-

ção de que todos os Estados Membros da União 

estão convictos de que só juntos poderão en-

contrar uma saída minimamente satisfatória.

—

3. Só poderá ser comparável pelo número de 

mortes e pelos efeitos que teve na economia. A 

diferença e muito significativa é que hoje, feliz-

mente, existem outros meios, fruto do desen-

volvimento da medicina, melhores capacidades 

para lutar contra a epidemia e uma qualidade 

de infraestruturas associadas a uma grande di-

ferença, para incomparavelmente melhor, no 

que respeita às questões de salubridade.

VALENTE DE OLIVEIRA
Académico

1. Tem de se recorrer aos hábitos que criámos 

para fazer vida dentro de casa. Hoje há muitas 

formas de estarmos em contacto com outros 

membros da família e com amigos, mas é 

evidente que o tempo de leitura viu-se muito 

ampliado, bem como o que se passa diante 

da televisão. O isolamento que se tem de 

observar é somente físico. Nem as trocas de 

ideias, nem a absorção de informação foram 

interrompidas. É evidente que nos fazem falta 

os contactos pessoais, particularmente com 

os mais pequenos. Mas nada do que vivemos 

se compara com as notícias que temos da 

“pneumónica” de 1918 que deixou marcas 

em quase todas as famílias. Hoje temos mais 

confiança na ciência e vemos como, por todo 

o mundo, se afadigam numerosos grupos de 

cientistas para encontrar uma vacina eficaz 

e testes mais fidedignos e mais rápidos, ao 

mesmo tempo que se vão fazendo ensaios 

de medicamentos que, tendo servido no 

tratamento de outras moléstias, talvez 

também sirvam neste caso. A resposta dos 

cientistas é talvez a marca mais importante 

da diferença desta epidemia em relação a 

todas as outras que conhecemos.

—

2. A paralisia da economia irá demorar a 

ver recompostos os seus efeitos. No caso 

português, a frenagem súbita e total do 

sector do Turismo, que se estava a revelar 

uma tão boa alavanca, quer do emprego quer 

do produto, deve alertar-nos para o facto de 

todos os setores serem vulneráveis, uns mais 

do que outros. Infelizmente, assistir-se-á ao 

desaparecimento de numerosas empresas. A 

cresta irá ser imensa e profunda. Os franceses 

costumam dizer que “à quelque chose, 

malheur est bon!” Resta-nos descortinar quais 

são as novas oportunidades que se nos abrem. 

O trabalho à distância é, seguramente, um 

deles, nomeadamente no sector da Educação 

que vem retomando a introdução de novas 

formas didáticas e maior acompanhamento 

dos discentes. Mas também muito trabalho 

burocrático e muitas reuniões que exigiam 

viagens e encontros pessoais e que a 

experiência está a demonstrar poderem ser 

realizados de outra forma. Aguçar o engenho 

irá ser imprescindível, quer para repor o que 

estamos a perder quer para empreender 

novas atividades que nos permitam ganhos 

de produtividade e, portanto, de crescimento. 

Uma coisa é certa: o mundo nunca mais 

será o mesmo. Ficou demostrado que ele é 

só um e que todos somos dependentes uns 

dos outros. O que se passou com um vírus 

que infetou todo o globo em três meses 

representa um indicador insofismável da 

enorme interdependência em que vivemos. 

E ela pode ter muitas declinações: mudanças 

de clima, migrações, disparidades de níveis 

de desenvolvimento, de educação, de situação 

sanitária, etc. O maior efeito desta pandemia 

foi demonstrar que tudo quanto se passa no 

mundo afeta todos, em maior ou menor grau.

—

3. Todas essas grandes provas que a cidade 

já experimentou fortaleceram o seu espírito 

de união. Numa grande prova como aquela 

por que estamos agora a passar, o ânimo e 

a confiança nos que, pelo seu saber, devem 

orientar-nos não podem abrandar. Num 

livro que importa reler ou ler, o grande 

escritor francês Albert Camus traçou (1947) 

numerosos perfis humanos que tiveram de 

enfrentar situações diversas numa imaginada 

cidade com peste. Encontrámo-los hoje, de 

novo, no quadro de prova que estamos a viver. 

É útil fazer o confronto, embora a conclusão 

geral não seja muito lisonjeira: o homem 

não muda muito!... Devemos aproveitar esta 

provação para refletir em muitos dos valores 

que são indispensáveis em todas as situações, 

mas particularmente nestas: a solidariedade, 

a disciplina, o sentido cívico, a abnegação…

Da prática de todos, temos tido abundantes 

provas, diariamente.

NUNO BOTELHO
Presidente da Associação Comercial do 
Porto

1. Penso que se enfrenta sobretudo com sen-

tido de responsabilidade, determinação e co-

ragem. Sem essa responsabilidade coletiva e 

individual, associada também a um forte sen-

tido de solidariedade, a situação será muito 

mais grave e difícil de se ultrapassar. É visível 

que os portugueses perceberam a importância 

de preservar o isolamento. Há exemplos ad-

miráveis por toda a parte de cumprimento e 

entreajuda e de cidadãos que se têm transfigu-

rado no exercício das suas funções. No plano 

económico, há empresas que estão a dar o seu 

máximo para manterem a produção mesmo 

sem grande capacidade de abastecimento e 

procurando assegurar que os seus trabalha-

dores estão em segurança. Mas, infelizmente, 

há outras empresas que tiveram mesmo de 

reduzir ou suspender a sua atividade e mui-

tas estão já no limiar da sobrevivência ou já 

faliram. É nestas circunstâncias que o Estado 

tem de estar à altura e avançar com os apoios 

que forem necessários, designadamente para 

assegurar liquidez na economia. Com sentido 

do dever, a Associação Comercial do Porto tem 

apresentando propostas concretas com vista a 

alargar-se o alcance das medidas de defesa do 

emprego e da viabilidade das empresas – com 

maiores apoios à remuneração dos trabalha-

dores que não podem exercer a sua atividade, 

por via do pagamento das dívidas do Estado 

a fornecedores e com o reforço das linhas de 

crédito. Este estado de emergência excecio-

nal, nunca antes vivido em democracia, e que 

está a ser transversal a todas as geografias do 

mundo, exige medidas de apoio excecionais 

para que a economia não colapse e se possa 

retomar a normalidade quando o período de 

contingência for levantado. Um apoio que 

deve ser escudado nas instituições europeias, 

porque não é realista assumir-se que o relan-

çamento da nossa economia e das economias 

dos restantes parceiros se possa concretizar 

sem uma verdadeira integração de políticas e 

meios no plano europeu. Se há um momento 

em que a solidariedade e a determinação 

têm de surgir, esse momento chegou. Penso 

mesmo que a forma como a Europa respon-

der a esta emergência vai marcar, por muito 

tempo, a perceção dos cidadãos quanto à 

vantagem, ou não, de se pertencer ao projeto 

europeu.

 —

2. Esta pergunta não tem fácil resposta, uma 

vez que estamos ainda em plena crise. Mas 

estamos já a assistir a uma destruição inacre-

ditável de valor à escala planetária e a contra-

ção da atividade verifica-se tanto pelo lado da 

oferta como pelo lado da procura, o que pena-

liza mais ainda esta situação. Com as medidas 

de restrição e o seu impacto na economia, bem 

como a sobrecarga do sistema de saúde e de 

segurança social, temos de nos preparar para 

voltar a enfrentar um elevado défice público 

e, eventualmente, um período longo de re-

cessão, com todas as consequências que isso 

acarretará. Numa altura em que as principais 

preocupações se voltam naturalmente para a 

preservação da vida humana, penso que será 

fundamental encontrar-se um equilíbrio para 

se tentar salvar também empresas e emprego, 

porque sem economia não há saúde e não 

subsistimos como País. Mas, acima de tudo, 

penso que esta pandemia é um abalo sem pre-

cedentes nas nossas prioridades e nos nossos 

valores e espero que possamos ultrapassar 

esta emergência como uma nação mais unida, 

mais justa e mais solidária. Como disse o Papa 

Francisco nesta Páscoa, são as tempestades 

que revelam as nossas fragilidades. Estamos 

a atravessar uma verdadeira tempestade. Não 

podemos perder esta oportunidade para re-

vermos o que funciona pior, quer na nossa so-

ciedade quer na nossa economia. Ainda assim, 

tenho esperança no futuro porque acredito 

na resiliência dos portugueses e na sua capa-

cidade para superar os desafios mais duros. 

Acredito que, no futuro, seremos um País mais 

positivo.

 —

3. No passado como hoje, estes acontecimen-

tos têm o condão de nos desinstalar e de unir 

a cidade em torno da defesa dos seus interes-

ses. Em 1899, quando foi decretado um cordão 

sanitário à volta do Porto para conter a peste 

bubónica, logo centenas de comerciantes e 

homens de negócios se reuniram no nosso 

Palácio da Bolsa para discutir os impedimen-

tos provocados à economia da cidade, por-

que os condicionamentos da entrada e saída 

de mercadorias precipitaram a suspensão da 

atividade fabril e muitos despedimentos. Tal 

como agora, naquela altura originou-se uma 

onda de alarme entre a população da nossa 

cidade. No mês passado, quando se arvorou 

a possibilidade de se instaurar um cordão 

sanitário em torno do concelho do Porto, mui-

tas foram as vozes que, em uníssono, se levan-

taram contra. É este o espírito da nossa cidade 

– o de lutar e não se conformar.

No passado, tal como hoje, médicos e cientis-

tas trabalharam em plena epidemia para ten-

tar dominar a doença. Merece destaque, pelo 

imprescindível papel que então teve, o ilustre 

médico portuense Doutor Ricardo Jorge, que 

pode mesmo ser considerado o precursor do 

nosso sistema nacional de saúde. Também 

hoje o Porto é uma referência nacional na área 

da saúde e os nossos hospitais são exemplo de 

elevada organização e extrema competência. 

A História vai-se repetindo, obviamente com 

contornos diferentes, porque hoje o Porto é 

uma cidade de excelência e um marco inter-

nacional na inovação, no conhecimento, nas 

ciências e na tecnologia e, por isso, está, feliz-

mente, muito mais bem preparado para fazer 

face a desafios desta natureza e dimensão.

SILVA PENEDA
Economista

1. O isolamento foi imposto pelas minhas fi-

lhas. Foi uma surpresa. Já o estado de emer-

gência foi esperado. No princípio a sensação 

foi de que seria por pouco tempo. Depois, 

lentamente, vamo-nos adaptando à ideia que 

esta situação vai demorar. Criamos rituais, 

mais leitura, mais escrita, mais cozinha, mais 

Netflix, mais exercício físico e, sobretudo, mais 

tempo para pensar nas nossas vidas e nas co-

munidades a que nos une um sentimento mais 

forte de pertença, por ordem decrescente, a fa-

mília, os amigos, os sítios em que vivemos, o 

País, a União Europeia.

 —

2. O impacto desta pandemia nas nossa vi-

das e no futuro está carregado de muitas 

dúvidas. Eis algumas delas: Mudaremos de 

comportamento? Colocaremos o coletivo à 

frente do individualismo? O chamado neoli-

beralismo terá os dias contados? Apelaremos 

mais ao intervencionismo do Estado? As teo-

rias Keynesianas sairão reforçadas? As polí-

ticas sociais públicas terão outra focalização 

e vão privilegiar a proximidade? O projeto 

Destaque Destaque

Nota do editor: A revista O TRIPEIRO presta um agradecimento público a todos os ilustres portuenses que se disponibilizaram a dar o seu testemunho sobre este momento 
tão especial e difícil que estamos a viver. Dada o tamanho excessivo de algumas respostas, foi necessário adequar os textos ao espaço disponível para o efeito seguindo os 
habituais critérios de natureza jornalística – e sempre no respeito estrito pelo conteúdo e relevância das respostas. 
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Transformar uma situação difícil numa grande oportunidade de melhoria

Para sermos mais fortes
Uma grande crise coletiva, como uma pandemia, uma guerra ou uma catástrofe natural pode e deve ser aproveitada 
para uma reflexão profunda que nos permita sair dela mais fortes, quer em termos individuais, quer em termos cole-
tivos. Desde que as pessoas não se desorientem, não permitam que a ansiedade e o medo se instalem, podem, com 
serenidade, transformar uma situação difícil numa grande oportunidade de melhoria individual e coletiva. 

Luís Portela, Chairman da BIAL

Um período de isolamento e de estado de emergência, como este 

relativo ao Covid-19, pode ser uma oportunidade para o indivíduo re-

fletir sobre a situação envolvente, as suas causas e as soluções dese-

jáveis, bem como para aproveitar para fazer um certo balanço da sua 

vida. Guardar diariamente para si dez ou quinze minutos, para relaxar 

e meditar um pouco, utilizando o método que preferir dos muitos dis-

poníveis. Mas procurando conhecer-se melhor, em toda a sua dimen-

são. Será apropriado ponderar onde está, de onde vem e para onde vai. 

Para onde vai em termos de tendência e também para onde será mais 

importante ir, da forma mais útil para si, mais útil para os outros e 

mais útil para o Todo. Perceber o que deverá corrigir em si para melhor 

progredir; e como se manter paciente e persistentemente focado nisso, 

até conseguir. 

É desejável traçar objetivos de melhoria ou de autoaperfeiçoa-

mento e criar o hábito de, diariamente, analisar se nas últimas vinte 

e quatro horas teve um comportamento alinhado com esses objetivos 

ou se, pelo contrário, teve atitudes dissonantes, de que se envergonhe 

ou arrependa. E, neste caso, procurar perceber porque falhou, o que 

provocou isso e, sobretudo, como fazer nas próximas vinte e quatro 

horas para se manter de acordo com o seu percurso de autoaperfei-

çoamento. E repetir o exercício todos os dias, nunca desanimando pelo 

aparecimento de obstáculos ou pelas falhas pessoais, antes sempre 

se remotivando com as pequenas ou grandes conquistas e colocando 

toda a energia possível ao serviço da sua trajetória evolutiva. 

Uma grande crise coletiva, como uma pandemia, uma guerra ou 

uma catástrofe natural pode e deve ser aproveitada para uma refle-

xão profunda que nos permita sair dela mais fortes, quer em termos 

individuais, quer em termos coletivos. Desde que as pessoas não se 

desorientem, não permitam que a ansiedade e o medo se instalem, po-

dem, com serenidade, transformar uma situação difícil numa grande 

oportunidade de melhoria individual e coletiva. 

No início de abril de 2020, cerca de um mês depois do primeiro 

caso em Portugal – momento em que escrevo este depoimento –, o 

país registava perto de 10.000 infetados e de 250 mortos pelo Covid-19. 

A grande maioria das pessoas estava confinada à sua residência, o 

comércio quase todo fechado – bem como muitas outras empresas – 

com cerca de um milhão de trabalhadores em casa. As escolas esta-

vam fechadas e as atividades desportivas e culturais completamente 

interrompidas. 

As fronteiras portuguesas também estão quase fechadas, ape-

nas podendo entrar no país alguns nacionais que se encontram no 

estrangeiro. 

A bolsa portuguesa e as restantes apresentaram quedas brutais ao 

longo do mês de março, denotando uma profunda crise económica e fi-

nanceira que agora começa e que ninguém sabe quando acabará, nem 

as proporções que vai assumir.

A incerteza relativa ao novo coronavírus – desde a sua origem até à 

sua vacinação ou ao seu tratamento ainda não encontrados, passando 

pelas caraterísticas ainda algo indefinidas com que ataca a saúde hu-

mana – lançou uma enorme onda de incerteza, que se estendeu do 

Oriente ao Ocidente, e que predomina. Os diferentes Governos, e tam-

bém o português, procuraram e procuram tomar medidas sanitárias 

mais ou menos apropriadas, mas não se sabe até onde irá a atual onda 

pandémica, nem se a ela se seguirão outras. Embora, aparentemente 

o ser humano infetado crie imunidade e se saiba que dezenas de ins-

tituições de investigação científica estão a procurar vacinas e medica-

mentos que resolvam a situação, prevalece uma grande incerteza. E 

essa incerteza também é agora social, política, económica e financeira.

Ninguém sabe quantos portugueses vão ainda ser afetados por 

esta virose, nem quantos vão morrer desta causa. Ninguém sabe 

quanto tempo vai durar esta pandemia. Ninguém sabe quais as conse-

quências reais, em termos sociais, políticos, económicos e financeiros. 

Percebe-se que terá profundas consequências, sobre todos os aspetos, 

mas os dados disponíveis não são suficientes para a clarificação dos 

cenários possíveis. De momento, impera a incerteza. Mas podemos ad-

mitir que poderão perecer da doença milhares de portugueses, com 

eventual interferência no ciclo político e com uma profunda crise eco-

nómica e financeira, cujos efeitos vão perdurar alguns anos.

É desejável que as pessoas, entretanto, ponderem as razões desta 

crise e se reencontrem consigo próprios e com os seus valores mais 

elevados. Aproveitando o tempo agora disponível para uma saudável 

reflexão e para fortificar os laços familiares e de amizade; é desejá-

vel que os portugueses saiam da crise que agora começa mais foca-

dos nos valores universais e mais respeitadores do outro nas suas di-

versas formas: seres humanos, animais, plantas e natureza em geral. 

Afastando-se de uma certa obsessão materialista e consumista, para 

centrarem a sua atenção e a energia disponível na realização de coisas 

verdadeiramente bonitas e úteis para si, para os outros e para o Todo. 

Destaque

Procurando viver em paz, em harmonia e desenvolvendo o amor por si 

próprios, pelos outros e pelo Todo. 

A PESTE DE 1899 E A GRIPE PNEUMÓNICA DE 1912

A chamada peste bubónica (agosto a dezembro de 1899) foi a úl-

tima epidemia de peste em Portugal, restringida à cidade do Porto, o 

que levou o Governo central a declarar um cordão sanitário em volta 

da cidade, para impedir a progressão da síndrome pestífera. Foram im-

pedidas as entradas e saídas da cidade por terra e por mar, foi fechado 

o comércio e grande parte das fábricas e, assim, a doença atingiu ape-

nas 320 pessoas, das quais 132 morreram, numa altura em que ainda 

não eram conhecidos os antibióticos. 

Talvez seja oportuno lembrar ainda a gripe pneumónica de 1912, 

também conhecida por gripe espanhola, que infetou cerca de um terço 

da população mundial e provocou mais de 50 milhões de mortos, tor-

nando-se o maior desastre demográfico do século XX. Também teve na 

sua origem um vírus então desconhecido, que afetava as vias respira-

tórias, degenerando em pneumonia, de forma semelhante ao Covid-19. 

Foi determinado o isolamento dos infetados e outras medidas higié-

nicas, como a lavagem das mãos e serem evitados os contactos físi-

cos entre as pessoas, nomeadamente os tradicionais cumprimentos. 

Foram proibidas peregrinações e feiras e difundida a necessidade de a 

população evitar movimentações, mas nunca foi decretado o recolher 

obrigatório, nem qualquer cordão sanitário. A pneumónica desenvol-

veu-se em três vagas, sendo a segunda – que em Portugal se começou a 

manifestar em Vila Nova de Gaia – a mais letal. Registaram-se no nosso 

país cerca de 200 mil casos, mas apenas 124 mortos. 

A atual crise, embora com um elevado número de infetados no 

Grande Porto, não justifica qualquer cerco sanitário, pois a doença está 

espalhada a todo o país, exigindo medidas semelhantes para toda a 

população portuguesa e não apenas para uma cidade ou uma região. 

De realçar que esta crise é – como também o foram as anteriores 

– uma excelente oportunidade de aprendizagem individual e coletiva. 

Vale a pena ponderar nas razões desta pandemia, desde as mais dire-

tas às mais profundas. O porquê da embriaguez hipermaterialista da 

humanidade em geral e dos hábitos alimentares exóticos de animais 

selvagens, sacrificados em mercados públicos, sem quaisquer condi-

ções de higiene. O porquê da ausência de consensos em torno de me-

didas que beneficiem a humanidade em geral, desde a limitação e/ou 

proibição da comercialização de armas bélicas, passando por medidas 

de defesa do ambiente, até medidas preventivas e/ou soluções tera-

pêuticas para uma pandemia do tipo da atual, há muito prevista pelos 

peritos do setor. O porquê da falta de discernimento político em gran-

des e em pequenos países, por parte dos seus governantes e de quem 

os elege, sem definirem políticas e estratégias que previnam crises 

como a que estamos a viver. O porquê de sermos todos tão semelhan-

tes perante um mero coronavírus.

Mas também o porquê da perspetiva egoísta e demasiado focada 

no seu ego, por parte de tantas e tantas pessoas no planeta, muitas 

vezes procurando sobressair, exaltar-se, mostrar-se, ser melhor que os 

outros, esquecendo a verdadeira essência de si próprio e de todos os 

que nos rodeiam, afinal iguais, pequenas partículas do Todo Universal, 

absolutamente iguais em essência. Esquecendo que estamos todos in-

terligados e que o que afeta um ser humano tem algum efeito – ainda 

que muito pequeno – em todos os outros. Esquecendo que a verdadeira 

felicidade não está em receber (muito menos em acumular, açambar-

car, desviar ou roubar), mas em dar, em ser útil aos outros e a si pró-

prio. Dar e dar-se, apoiando tudo e todos, numa postura solidária, de 

harmonia crescente, de Amor Universal. 

Ponderando, talvez seja desejável que a presente crise marque uma 

nova Era, em que os seres humanos se assumam em toda a sua pleni-

tude física e espiritual, percebendo as vantagens de se focarem nos 

valores universais e a felicidade de os assumirem definitivamente. Em 

harmonia consigo próprios, com os outros e com a natureza. Deixando 

para trás vaidades, ganâncias, invejas e guerras. Vivendo com inteli-

gência e sabedoria, procurando eficácia, eficiência e verdadeira utili-

dade, num contexto de compreensão, tolerância e solidariedade mú-

tuas. Alcandorando-se a si próprios e ao planeta a um nível evolutivo 

mais elevado, profundamente imbuídos do Amor Universal.

Porto, 3 de abril de 2020
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Epidemia de peste terá registado 320 infetados e 132 mortos na cidade do Porto

O terrível Verão
de 1899
A 4 de julho de 1899, Ricardo Jorge, o médico responsável Serviços Municipais de Saúde e Higiene 
da Cidade do Porto, recebeu uma nota de um comerciante que lhe chamava a atenção para “mortes 
inopinadas e consecutivas” na rua da Fonte Taurina. Era o começo de uma crise sanitária que faria 
do Porto a primeira cidade da Europa a ser atingida na terceira pandemia de peste que, por uma 
vez, tocaria os cinco continentes.

David Pontes

Não foi por uma invasão ou guerra civil que o Porto sofreu um dos 

últimos cercos da sua história. A causa foi a peste. O espetro do pri-

meiro Cavaleiro do Apocalipse aportou nas ruas escuras da Ribeira em 

1899, levando o Governo a medidas extremas. A mais moderna ciência 

da altura, uma imprensa pujante, uma burguesia inconformada, serão 

alguns dos contendores num conjunto de eventos que não terminará 

sem a saída da cidade do homem encarregue de combater a epidemia, 

a eleição de três deputados republicanos, um êxodo, uma greve geral 

e uma cidade isolada do resto do país.

A 4 de julho de 1899, Ricardo Jorge, o médico responsável Serviços 

Municipais de Saúde e Higiene da Cidade do Porto, recebeu uma nota 

de um comerciante que lhe chamava a atenção para “mortes inopi-

nadas e consecutivas” na rua da Fonte Taurina. Era o começo de uma 

crise sanitária que faria do Porto a primeira cidade da Europa a ser 

atingida na terceira pandemia desta doença infeciosa que, por uma 

vez, tocaria os cinco continentes.

À beira de 1900, a cidade apresentava alguns melhoramentos mas 

as condições gerais de higiene deixavam muito a desejar, com um 

terço da população a viver em “ilhas” e um casco histórico onde os há-

bitos de higiene se aproximavam da Idade Média. “A cidade da virgem, 

a gloriosa, a liberal, a progressiva, a famosa é, além de tudo, infeliz-

mente, a cidade da podridão e na Europa, ocupa o segundo lugar na 

morte”, registava o “Jornal de Notícias”, em agosto de 1899.

Na primeira inspeção que faz à Fonte Taurina, Ricardo Jorge deteta 

quatro casos mortais e dez infetados e alerta os seus superiores para 

a necessidade de “internamento imediato e isolamento dos epidemia-

dos”. Doze dias depois não tem dúvida para afirmar em relatório que 

a “peste bubónica, se o é clinicamente, é-o também epidemiologica-

mente”. A 8 de agosto obtém a confirmação laboratorial com a ajuda 

de Câmara Pestana (que viria a ser vítima da peste) de uma doença 

cujas primeiras vacinas ainda tinham um carácter experimental e de 

que Alexander Yersin só tinha isolado o vírus em 1894.

A epidemia, de que nunca foi possível confirmar com certeza a 

origem (o que não deixaria de suscitar polémica), não causou grande 

alarme a início já que a imprensa local seguiu um pacto de silêncio du-

rante um mês, apesar de a notícia começar a correr mundo. No início 

de agosto o aparecimento de casos no largo de São Domingos e na rua 

de Santa Catarina matam a esperança de que a peste se confinasse à 

Ribeira.  

De Lisboa, a Junta de Saúde Pública recomenda o isolamento sa-

nitário da cidade como forma de combater o disseminar da peste, e 

o Governo em 23 de agosto publica o decreto que determina o cerco: 

“Será interrompida a liberdade incondicional das suas relações com 

o resto do reino por meio dum cordão sanitário, disposto pelo modo 

mais ajustado”. Enquanto a máquina lenta e impreparada se dispõe 

no terreno, os portuenses vão protestar e os que podem, preparam-se 

para fugir.

Mais do que a peste, que os jornais crismam de “andaço”, o Porto, 

habituado às doenças, teme o isolamento do resto do país e as con-

sequências económicas que advirão pela interrupção das ligações 

marítimas e terrestres. A imprensa, que se afirma mais atenta ao 

sentir popular e menos doutrinária, reage tentando negar a própria 

doença, defendendo que não se vive “uma situação verdadeiramente 

anormal na saúde pública”, pelo que não se justifica o cerco imposto 

por Lisboa. O Jornal de Notícias é um caso exemplar de comunhão 

com a voz da rua, conseguindo quase duplicar a sua tiragem neste 

período, graças a uma combatividade que o fez ser proibido e a ter de 

mudar de nome para “Notícias” e “Diário da Manhã” durante alguns 

dias. O Governo publica mesmo um decreto contra “os desmandos da 

imprensa periódica” que concorrem “para o descrédito e malogro da 

defesa da saúde pública”.

Destaque

MILHARES DE PESSOAS CONSEGUIRAM FUGIR DA CIDADE

No final de agosto os militares estabelecem o cerco com cerca de 

2500 homens, num perímetro que começava na foz do rio Leça e se 

fecha em Gaia, na Madalena. Uns dias antes milhares aproveitam 

para sair da cidade evitando um dispositivo confuso e arbitrário que 

nem sequer conseguirá pôr a funcionar um elemento essencial, o la-

zareto que esteve previsto para a Granja e depois para a Formiga, em 

Ermesinde.   

O cerco interrompe a vida na cidade e a contestação irrompe com 

manifestações dos comerciantes e mesmo um encerramento total de 

atividade da indústria e do comércio. Trajada de negro, a cidade sente 

a afronta de Lisboa. Cortadas do resto do país, as fábricas suspendem 

os trabalhos e despedem os trabalhadores. O governo civil tem de dis-

tribuir quase 25 mil senhas diárias para a compra de géneros e para 

a Cozinha Económica. Escrevia Sampaio Bruno na altura: “Não basta 

pedir medidas sanitárias, é preciso ver se essas medidas não produzi-

rão mais mal do que bem. E é preciso inquirir previamente, mesmo, se 

elas são, até, exequíveis”.

Na frente do combate à doença, o isolamento dos doentes no 

”Goelas de Pau”, futuro Joaquim Urbano, a desinfeção das casas e o 

extermínio dos ratos eram algumas medidas que foram sendo pos-

tas em prática sob a liderança do médico municipal Ricardo Jorge. Ao 

Porto tinham acorrido alguns dos melhores especialistas de Espanha, 

Alemanha, Rússia, Itália, Noruega, Estados Unidos da América e 

Inglaterra, como os investigadores Albert Calmette e Jaime Férran. 

Era a oportunidade de estudar a doença à porta de sua casa, mas tam-

bém de experimentar medicamentos, o que faz do Porto a primeira ci-

dade onde foram usados intensivamente soros e a terapia das vacinas 

em resposta a um surto de peste.

O poder médico tenta impor a sua lei, mas não o faz sem reação. 

Sucedem-se ataques às brigadas sanitárias, escondem-se os doentes, 

recusam-se os tratamentos e há mesmo pânico popular, com as mães 

a fugir com os filhos quando na Fontinha corre o rumor de que haverá 

vacinação forçada. Na sequência do suicídio da viúva de um infetado, 

a 20 de agosto, os populares procuram atacar a casa de Ricardo Jorge 

acabando por ser dispersos pela polícia que terá de voltar a atuar nos 

dias seguintes. O clínico acabará por abandonar a cidade mais tarde, 

para ser inspetor-geral da nova Direção-Geral de Saúde e Beneficência 

Pública que, com os ensinamentos da peste do Porto, procurará esta-

belecer as bases de um sistema de saúde pública.

A partir do final de setembro, o cerco entra numa normalidade 

burocrática, o Governo, pressionado, vai alterar sua abordagem, é no-

meado um “inspetor-geral dos serviços de defesa sanitária no Porto”. 

A epidemia, que no total terá registado 320 infetados e 132 vítimas 

mortais, vai perdendo vigor e a imprensa desvaloriza o assunto. Sem 

alarde, o cerco alivia-se e terminará definitivamente nas vésperas do 

Natal.

No Porto ficou o ressentimento pelas medidas violentas, o que leva 

os portuenses a um acerto de contas político sem precedentes. Nas 

eleições para o parlamento, a 26 de novembro de 1899, elegem três 

deputados republicanos, Afonso Costa, Paulo Falcão e Xavier Esteves. 

As eleições são repetidas, mas os portuenses mostram que não esque-

ceram o destrato e reelegem os mesmos três “deputados da peste”.

—

Nota do editor
O autor deste texto é jornalista, subdiretor do jornal PÚBLICO e autor da tese 

de mestrado “O cerco da peste no Porto – Cidade, imprensa e saúde pública 

na crise sanitária de 1899”. Face à atual pandemia do COVID-19, recupera-

mos nestas páginas o texto que escreveu para O TRIPEIRO de julho de 2016, 

quando fizemos um Destaque a pretexto das comemorações do décimo ani-

versário do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Aurélio da Paz dos Reis, Peste [bubónica no Porto: Medidas de desinfeção por queima das habitações pelos Bombeiros], PT/CPF/APR/2933, Imagem cedida pelo Centro Português 
de Fotografia. / Aurélio da Paz dos Reis, Peste [bubónica no Porto: Dr. Ricardo Jorge no Laboratório], PT/CPF/APR/2937, Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.
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Escultura dedicada às carquejeiras finalmente inaugurada na Alameda das Fontaínhas

Homenagem às 
mulheres de ferro
Em março último foi finalmente inaugurada no Porto a escultura dedicada às carquejeiras, as 
mulheres que durante cerca de um século subiram a íngreme calçada (agora com o seu nome) 
entre o cais do Douro e as Fontaínhas, carregando molhos de carqueja para acender os fogões 
e os fornos dos portuenses. Foi “um drama silenciado durante muito tempo”, mas em boa hora 
recordado pelo profícuo trabalho de uma associação especificamente criada para o efeito (e cujo 
projeto foi amplamente divulgado por O TRIPEIRO na sua revista de setembro de 2018). Agora há 
uma escultura em bronze projetada pelo maiato José Lamas a homenagear – e a evocar para a 
posteridade – as vidas duras dessas “mulheres de ferro”.

Sérgio C. Andrade

A localização não foi a inicialmente pretendida pelos promotores 

da iniciativa, que imaginaram a escultura instalada mesmo ao cimo 

dos 220 metros da Calçada da Carquejeira, a homenagear essas mu-

lheres heroicas cuja necessidade as obrigou a serem autênticas “car-

rejonas” de molhos de carqueja para distribuir por padarias e lares 

da cidade do Porto. Mas ela lá está, a poucos metros de distância, en-

quadrada no mesmo sítio histórico na Alameda das Fontaínhas, final-

mente a recordar o drama silencioso, e até agora silenciado, dessas 

personagens que durante mais de um século asseguraram um serviço 

de que até os animais de carga estavam dispensados de prestar.

Na manhã cinzenta e fria do dia 1 de março, foi aí inaugurado o 

monumento às carquejeiras do Porto, personificadas na figura de uma 

mulher a que deram o nome de Maria, concretizando o projeto da ex-

-professora de artes Arminda Santos e de todos quantos, desde 2015, 

se juntaram à Associação de Homenagem às Carquejeiras do Porto.

“Da Cidade às Carquejeiras” é a legenda na base desta escultura, 

criada pelo escultor José Lamas (n. Maia, 1947), e que vem assim acres-

centar-se ao acervo da arte pública portuense.

Sobre um plinto em betão com uma base inclinada, a simbolizar a 

íngreme calçada que sobe desde a Avenida Gustavo Eiffel, na marginal 

do Douro, uma mulher de bronze carrega aos ombros um molho de 

carqueja maior do que o seu próprio corpo. 

É uma escultura de teor assumidamente realista: a mulher, de pu-

nhos retesados e roupa pregada ao suor, segura a carga espinhosa da 

carqueja numa corda cravada na testa. É a representação da dureza 

desse trabalho, que obrigava as carquejeiras a vencer uma inclinação 

de 22 graus no início da sua jornada.

Em resposta a O TRIPEIRO por “email”, 

Arminda Santos diz que a localização final da 

escultura “não defraudou por completo as ex-

pectativas” da associação e do projeto a que 

dedicou um esforço de vários anos. “Ela está 

no ponto possível, permitindo a quem chega 

ao cimo da rampa inevitavelmente dar com 

os olhos naquela expressão artística que a 

muitos tocou”, acrescenta a também coorde-

nadora e coautora da obra em dois volumes 

“As Nossas Memórias. As Fontes do Porto” 

(Afrontamento, 2015-17) (ver O TRIPEIRO de 

Março de 2018).

Sobre a escolha de José Lamas para pro-

jetar o monumento, esta professora refor-

mada com formação em Escultura na Escola 

de Belas Artes do Porto diz que ela foi devida 

às suas “qualidades pessoais e artísticas”. 

Tratando-se de “um homem das artes sensível e atento”, José Lamas 

criou uma obra marcada por “formas, volumes, perfis e cortes, ora 

abruptos ora subtis, que plasma grandiosamente” a figura da carque-

jeira e cumpre bem o objetivo da homenagem.

Nome pouco conhecido, e assumidamente discreto, no meio ar-

tístico – o escultor recusou falar sobre a sua obra à comunicação so-

cial, tanto no momento da inauguração como depois também para O 

TRIPEIRO –, José Lamas formou-se também na Escola de Belas Artes 

do Porto, e foi professor de Artes Visuais na Escola EB 2/3 de Gueifães. 

“Maria, a Carquejeira”
Autor: José Lamas
Ano: 2020 (inauguração a 1 de março)
Localização: Alameda das Fontaínhas
Legenda: “Da Cidade às Carquejeiras”
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É nesta freguesia do concelho da Maia que tem as suas principais 

criações, entre as quais uma estátua do Doutor Germano Vieira e um 

busto do Padre Afonso Silva (ambos de 1998), e também os monumen-

tos dedicados “à nossa Mãe” e “à Juventude” erigidos nesta cidade 

em 1995. José Lamas tem ainda obras em espaços públicos na Régua, 

Mirandela e Torre Dona Chama.

“Lá vai a carquejeira/ Como vai carregada/ Na íngreme ladeira/ 

Descalça na calçada”. Esta primeira quadra da cantiga com que o poeta 

popular de Campanhã Manuel Pinto evoca a figura desta mulher que 

está no imaginário mais esquecido da cidade do Porto – mesmo se 

esta “profissão” existiu noutros lugares do país, e foi também desem-

penhada por homens – descreve bem o que foi o seu trabalho. 

CARGA PODIA CHEGAR AOS 50 QUILOS

É uma história que remonta já ao século XIX: as mulheres (e crian-

ças desde tenra idade) eram chamadas ao cais dos Guindais, no início 

da então chamada Calçada da Corticeira (o nome seria substituído, em 

1992, para homenagear a Carquejeira), para carregarem molhos de 

carqueja que aí chegavam em barcos que traziam este arbusto, tam-

bém designado chamiça, dos montes do Douro. A carga podia chegar 

aos 50 quilos, que eram carregados numa caminhada ziguezagueante 

por essa “via dolorosa” de 220 metros na íngreme calçada com 

mais de 22 graus de inclinação até às Fontaínhas. Daqui a carqueja 

era transportada para servir de acendalha nos fogões das padarias 

e de casas particulares nas freguesias da cidade, desde o Bonfim ao 

Carvalhido, ao Largo da Maternidade, à Boavista, a Antero de Quental 

e a Paranhos, como recorda o jornalista e historiador Germano Silva 

no seu livro “Profissões (quase) Desaparecidas” (Porto Editora, 2019).

Durante mais de um século, até aos anos 1960, este foi o mister 

de centenas de mulheres que encontraram aí fonte de sobrevivência 

para as suas famílias. “Sem elas, as padarias não acenderiam os fornos 

e muitas famílias não teriam a possibilidade de aquecer as casas”, 

realçou, em declaração ao jornal PÚBLICO, outro historiador da cidade 

do Porto, Hélder Pacheco, quando da inauguração da escultura nas 

Fontaínhas.

A dureza, e desumanidade mesmo, deste trabalho, que espelhava 

“o atraso estrutural” da cidade e do país, e era “uma mistura explo-

siva de falta de Revolução Industrial e de escola”, citando ainda este 

historiador, mobilizou, a partir do final da década de 1920, a atenção 

da Liga de Profilaxia Social. Durante os anos seguintes, esta associa-

ção lutou para “resolver o problema das pobres mulheres que, desde 

a beira-rio até às partes altas da cidade, calcorreiam quilómetros ver-

gadas ao peso de enormes molhos de carqueja para no fim receberem 

uma paga de miséria”, lembra Germano Silva.

Esse pagamento era proporcional à distância e ao número de via-

gens percorridas: podia ir de um escudo e cinquenta centavos até 

aos 15 escudos, segundo o estudo realizado pelo jornalista Armando 

Gonçalves no seu livro “Humildes que Trabalham” (1939), citado pela 

jornalista do PÚBLICO Mariana Correia Pinto (edição de 29 de feve-

reiro de 2020).

AS ÚLTIMAS CARQUEJEIRAS

Em 2014, morreu D. ‘Palmirinha’ de 

Sousa, com 102 anos, considerada “a última 

carquejeira”, trabalho que iniciara com ape-

nas oito anos de idade, e com quem Arminda 

Santos pôde ainda contactar quando se lan-

çou na aventura de homenagear estas “mu-

lheres de ferro”. Mas a fonte primordial para 

o levantamento do que foi esta “profissão” 

foi D. Valentina Machado, que morreria em 

2019, aos 94 anos. “Foi carquejeira durante 

apenas dez anos, porque, sendo mais nova 

do que D. Palmira, e porque, nessa altura, a 

carqueja já não era usada para aquecer os 

fornos das padarias e confeitarias, nem para 

aquecer as casas, D. Valentina procurou outra 

profissão, tendo trabalhado como costureira 

e outras tarefas”, explica Arminda Santos. 

“D. Valentina foi a pessoa com quem pri-

vei muito de perto. Recordo os seus lindos 

olhos azuis, que se enchiam de lágrimas 

quando me contava os episódios penosos, 

mas às vezes também divertidos, das vi-

vências daquelas gentes. Escutei-a com um 

travo na garganta, quando ela me contava 

a sua vida amarga. Foi ela que, com as suas 

vivências e memórias, me ajudou na inves-

tigação para fundamentar o projeto de im-

plementámos”, diz a principal promotora da 

homenagem.

Nesta empresa que foi lançada em 2013, 

e que dois anos depois avançou com a cria-

ção da associação, Arminda Santos contou 

com a colaboração de outros entusiastas das 

histórias do Porto, entre os quais Maximina 

Girão, Luís Pacheco, Rui Clare, Carlos Amaro 

e Benedita Santos. E também com o apoio 

dos historiadores já citados, Germano Silva e 

Hélder Pacheco, além de Joel Cleto. Do lado 

mais institucional, teve desde o início a cumplicidade da Junta de 

Freguesia do Bonfim e da Fundação Manuel António da Mota, que, 

em março de 2018, acolheu uma exposição de artes plásticas precisa-

mente dedicada a homenagear a figura da carquejeira. Aí se puderam 

ver mais de três dezenas de obras de artistas como Acácio Carvalho, 

António Quadros, Armanda Passos, Benvindo de Carvalho, Carlos 

Carreiro, Jaime Silva, Manuela Bronze, e outros que, como Augusta 

Albuquerque, Fernando Mesquita e Zulmiro de Carvalho, quiseram 

mesmo recordar nas suas telas o ofício das carquejeiras.

Quatro anos antes, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim, 

tinha sido pela primeira vez mostrado em público o projeto de José 

Lamas de “uma escultura de expressão naturalista, para que todos os 

portuenses pudessem entender o drama silencioso e silenciado, quer 
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plástica, quer simbolicamente”, do que foi o sofrimento destas mulhe-

res de ferro”, recorda Arminda Santos.

A escultura “Da Cidade às Carquejeiras” vem agora acrescentar-se, 

na Alameda das Fontaínhas, a – apesar de tudo – uma relevante ico-

nografia que desde a primeira metade do século XX vem assinalando 

esse ofício, que mereceu a atenção de nomes maiores da arte portu-

guesa, como Aurélia de Sousa (1866-1922), Abel Salazar (1889-1946) 

ou o escultor Henrique Moreira (1890-1979).

“Aurélia de Sousa pintou-as vergadas ao peso da carga, porque as 

conheceu; deverá até ter privado com algumas quando morava na 

Quinta da China, que provavelmente levariam a carqueja para os fo-

gões e o aquecimento da sua casa”, nota Arminda Santos, que destaca 

também as obras do médico-artista Abel Salazar. “Homem de espírito 

inquieto, curioso e atento, pintou também estas mulheres, por certo 

incomodado e revoltado com o que viu”, diz a ex-professora, referindo 

ainda a existência de um baixo-relevo de Henrique Moreira dedicado 

às carquejeiras.

Uma memória que a Associação de Homenagem às Carquejeiras 

do Porto – que decidiu extinguir-se após a inauguração da escultura 

– reuniu ao longo dos últimos anos num acervo documental e artís-

tico que vai ser entregue à Junta de Freguesia do Bonfim. Além de 

pintura, desenho, aguarela e fotografia, este espólio inclui também 

poesias de cariz popular e erudito, livros, artigos de jornais, e também 

certamente o registo do documentário “Carquejeiras - As Escravas do 

Porto”, realizado por Arminda Sousa Deusdado (Farol de Ideias) e pro-

duzido e estreado pela RTP no pretérito dia 8 de março.
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Efemérides

Porto tem autocarros da 
STCP há 72 anos

Aconteceu no Porto – 1 de abril

Regressamos ao dia 1 de abril em anos diversos, desde o início do século XV ao século XXI – mais precisamente do 
ano de 1402 até 2004 – para referir o que “Aconteceu no Porto” nesse primeiro dia dos meses de abril de cada ano. É o 
formato das efemérides de O TRIPEIRO que estreámos no início do ano, uma temática que faz parte da matriz editorial 
e da história desta revista centenária. Da responsabilidade de Manuel do Carmo Ferreira (autor do Índice Geral de O 
TRIPEIRO editado em 2007) revisitamos aqui, entre outros, o dia 1 de abril de 1928 – data do início da exploração dos 
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento – e o mesmo dia de 1948, aquando da primeira viagem daquela que 
foi a primeira carreira de autocarros dos então designados STCP, já lá vão 72 anos…

1402

• A Câmara aceita a oferta feita pelo 

cidadão gaiense Lopo de Mariz, de ce-

dência de passagem pela sua quinta 

(em Laborim) abrindo caminho próprio 

ao trânsito de pessoas e animais já que 

o existente estava em precária situação 

pondo em risco o trânsito de pessoas e 

haveres de e para a cidade. Para o efeito 

delibera notificar o ouvidor de Gaia e 

dar ao dito Lopo de Mariz, dos morado-

res do dito julgado "duas vyntenas de 

homens para ajuda de se ffazer o dito 

camynho".

1502

• Integrado na armada sob o co-

mando de Estevão da Gama parte para 

a Índia, como escrivão de uma das 

naus, o cidadão portuense Tomé Lopes. 

Considerado o primeiro cronista da 

rota da Índia, é famoso o seu Roteiro ou 

"Diário de Bordo".

1590

• Na Igreja da Misericórdia é so-

lenemente colocado o Santíssimo 

Sacramento.

1752

• Em Sábado de Aleluia, a Cadeia da 

Relação, localizada ao tempo junto à 

Porta do Olival, ruiu completamente 

originando uma vez mais a sua trans-

ferência para o edifício da Câmara 

Municipal, na Praça das Hortas (actual 

Praça da Liberdade).

1835

• Em virtude de todos os anos dar 

origem a “lamentáveis poucas ver-

gonhas” o Definitório da Santa Casa 

da Misericórdia resolve suprimir a 

Procissão das Enduenças ou Procissão 

dos Fogaréus que, desde o século XVI, 

aquela instituição organizava todas as 

Quintas-Feiras Santas de cada ano.

1851 

• Tendo como redactor Marcelino de 

Matos aparece “o jornal O Direito (…) 

exclusivamente dedicado a assuntos 

forenses e legislativos” que duraria 

”até 31 de Outubro, data em que termi-

nou com o nº 52” (O Tripeiro, V Série, 

Ano X, p. 142).

1856

• Principiam a ser iluminadas a gaz 

as Ruas do Hospital, Assumpção, 

Carmelitas, Carmo e Praças dos 

Voluntários da Rainha, Carlos Alberto 

e Santa Teresa (O Tripeiro, I Série, Ano 

II, p. 90).

1859

• “Em hum dos dias desta semana 

afundou-se no rio Douro, perto do 

sitio denominado as 18 braças, uma 

barca carregada de pedra de cal, não 

podendo aguentar-se contra um tu-

fão de vento não esperado, e contra a 

muita marezia” (O Comércio do Porto, 

1.Abr.1859, p. 2, Coluna 5).

• Nasce nesta cidade Álvaro de Castro 

Araújo Cardoso Pereira Ferraz, o pa-

trono da Rua de Álvaro de Castelões, da 

freguesia de Paranhos.

1863

• Tendo sido “deliberado abrir uma 

nova rua desde a rua do Bonjardim 

atravessando o sitio de Fradelos até à 

rua de santa catharina (futura Rua de 

Guedes de Azevedo), a fim de alargar 

e alinhar a rua que actualmente se 

chama de Fradelos”, Manuel José da 

Cruz Magalhães cede gratuitamente 

à Câmara “o terreno necessário para a 

abertura da projectada rua” conforme 

planta (AH, Escrituras de Contractos, 

TG b/261, Folha 42).

1865 

• O Comandante de Engenheiros na 

3ª Divisão Militar, por ofício, envia “a 

planta para alargamento da rua do 

Triunfo (agora Rua de D. Manuel II) em 

frente ao palácio Real” (actual Museu 

de Soares dos Reis) - (AH, Suplemento 

às Próprias, A.PUB 1209, Folha 114).

1866 

• Com um concerto sob a regência do 

maestro húngaro Holly estreia-se, nos 

jardins adjacentes, a Banda do Palácio 

de Cristal.

1886

• Decidido “que se requeresse o de-

creto d’expropriação por utilidade 

publica de parte do terreno de João 

Vieira … (Polido? Pinto?), e herdeiros 

de Antonio Vieira … (Polido? Pinto?), 

precisos para alargamento da travessa 

do Castello na Foz” (AH, Livro de Actas, 

A.PUB 132, Folha 79).

1890 

• Vendo-se na eminência de cair nas 

mãos de temerosa turba de indígenas 

revoltados, nas mãos de quem não que-

ria cair, o grande sertanejo, Silva Porto 

embrulha-se na bandeira portuguesa, 

senta-se num barril de pólvora e, “se-

renamente, com a impassibilidade dos 

heróis, chegou-lhe o lume”. Sobreviveu 

“ainda três dias. No dia 3 expirava” (O 

Tripeiro, III Série, Ano II, p. 286). 

• Nota: Não há unanimidade quanto 

à data do triste acontecimento dado 

que há quem o reporte na data de 31 

de Março e até em 11 de Abril de 1890.

1895

• Ocupando o prédio com os números 

78 a 82 da Rua das Flores, em que ha-

bitou a família Freitas Fortuna, abre as 

suas portas a firma Marques & Morais 

Lda (a partir de 1936 União Comercial).

1897

• Deliberou-se que a “rua do Mirante 

à avenida da Boavista, tivesse a de-

nominação de rua de “João de Deus”, 

quando fossem concluídas as obras 

que alli se vão fazer, conforme pedem 

os proprietários da localidade” e “que a 

nova rua que principia na rua do Monte 

Bello, com direcção ao largo da Povoa, 

seja denominada rua de “Mousinho 

d’Albuquerque” também conforme o 

pedido dos proprietários e moradores 

da localidade” (AH, Livro de Vereações, 

A.PUB 136, Folha 2 v.);

1908 

• Com “algumas solenidades festi-

vas”, inaugura-se na Rua de Contumil 

“a iluminação a gás (…) melhoramento 

que os moradores da referida artéria fi-

cam a dever ao dr. Nunes da Ponte” (O 

Tripeiro, V Série, Ano XIII, p. 372). 

• Nota: Já lemos que a efeméride ocor-

reu em 1 de Agosto.

1909

• Lido o ofício do Governo Civil agra-

decendo “em nome do Senhor Ministro 

da Guerra a cedência gratuita do ter-

reno da viella compreendida entre o an-

tigo e novo terreno do Hospital Militar” 

(AH, Livro de Actas da Câmara, A.PUB 

151, Folha 72 v.);

• Depois de lida, foi mandada ao ve-

reador da Polícia Municipal “a nota da 

Terceira Repartição contendo as ruas 

às quaes pode ser dado o nome do 

fallecido inspector dos serviços de in-

cêndios, Guilherme Gomes Fernandes” 

(AH, Livro de Actas da Câmara, A.PUB 

151, Folha 74 v.); 

• “Os moradores do Largo Dr. Sousa 

Avides, solicitam ao Município para dar 

ao referido largo a sua anterior denomi-

nação de Largo do Carmo ou de Passeio 

da Graça” (O Tripeiro, V Série, Ano XIV, 

p. 373).
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Efemérides

1910 

• Aprova-se uma troca de terrenos, en-

tre o Município e a Misericórdia, para 

alinhamento da Rua do Rosário, da 

Liberdade e do Paço.

1911

• Entra em vigor do decreto de 18 de 

Fevereiro que criou o registo civil obri-

gatório. No Porto são criadas quatro 

conservatórias de registo civil (Camilo 

de Oliveira, O Concelho de Gondomar 

(Apontamentois Monográficos), 

Volume IV, 1938, p. 333).

1912

• Morre Manuel José Alves Azevedo, 

o fundador da Papelaria Azevedo, do 

Largo dos Lóios.

1914

• Foi concretizada a “Escriptura de 

adjudicação do empréstimo de 250.000 

escudos para a construção de um ma-

tadouro, em S. Roque da Lameira, à 

Casa bancária Borges & Irmão” (AH, 

Escrituras de Contractos, A.PUB 616, 

Folha 191).

1915

• Aparece a público o primeiro nú-

mero do jornal A Lanterna;

• Foi deferido pela Comissão Executiva 

da Câmara o pedido de “proprietários e 

moradores das ruas da Constituição e 

de Anthero de Quental” para a “cons-

trução de um cano de esgoto da esqui-

nada rua de São Braz ao Campo Lindo, 

para o qual se obrigam a contribuir 

com mil quatrocentos sessenta escu-

dos e cincoenta centavos” (AH, Livro de 

Actas, A.PUB 189, Folha 35 v.);

• Delibera mais tomar em 

consideração o pedido de “proprietá-

rios e moradores da Rua da Arrábida 

insistindo em que seja mantida esta 

denominação” (idem, idem);

• Mais deliberou deferir “o pedido 

da Junta de paróquia de Campanhã 

para iluminação das ruas do Bacelo e 

Palheta, se se averiguar que essas ruas 

são públicas” (idem, idem, Folha 39 v. e 

Resumo das Deliberações da Comissão 

Executiva, A.PUB 279, Folha 152).

1921 

• Por proposta do seu presidente, Dr. 

Santos Silva, a Câmara delibera ceder, 

no Prado do Repouso, uma parcela de 

terreno “para a erecção do mausoléu 

do heróico Tenente Vidal Pinheiro” (O 

Tripeiro, VI Série, Ano XI, p. 125).

1927

• Acertado que foi o resgate do abas-

tecimento de água à cidade, concreti-

zado desde 31 de Março, foi decidida a 

criação dos Serviços Municipalizados 

de Águas e Saneamento. A respectiva 

escritura, contudo, só será feita em 9 de 

Maio imediato.

1928

• Criados em 28 de Maio de 

1927, iniciam a sua exploração os 

Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento. À data existiam na cidade 

11921 contratos de fornecimento de 

água e apenas 285 ligações à rede de 

esgotos.

1933 

• A Câmara decide rectificar a sua 

decisão de 11 de Março e como tal de-

liberou “Dar sem efeito a praça para a 

venda da viela de Sto Ildefonso à rua da 

Murta” (AH, Resumo das Deliberações 

da Comissão Administrativa, A.PUB 

6632, Folha 114 v.).

1937

• A Câmara delibera “Que ao por-

tuense Óscar da Silva, ao pianista e ao 

compositor da ópera “D. Mécia”, das 

“Dolorosas” e da “Sonata Saudade” 

seja conferida a medalha municipal de 

Mérito Artístico, em ouro” (AH, Livro de 

Actas, A. PUB 237, Folha 25 e Boletim nº 

57, p. 775);

1939

• Como Director do Gabinete de 

História da Cidade é nomeado o Dr. 

António Augusto Ferreira da Cruz, 

licenciado em Ciências Histórico- 

-Filosóficas e diplomado com o Curso 

Superior de Bibliotecário Arquivista.

1948

• Na Avenida dos Aliados tem início, 

pelas 8,45 horas, a primeira viagem 

da primeira carreira de autocarros (a 

Carreira “C”). O “Daimler” dos STCP di-

rigia-se ao Carvalhido, pela Rua de Faria 

Guimarães, de S. Dinis e da Natária.

1949 

• Por Decreto-Lei o Governo fixa em 

143.891.319$86 a indemnização a pa-

gar pela Câmara à Companhia Carris 

pela retoma do Serviço de Transportes 

Colectivos.

1955 

• Foi certificado “que a Rua do Quanza, 

teve antes a designação de Travessa 

da Aliança” (AH, Informações para 

certidões de Toponímia, A.PUB 14694, 

Documento 176).

1975 

• Em resultado do golpe de 11 de 

Março, o coronel de Artilharia Eurico 

Corvacho é nomeado comandante de 

Região Militar Norte dando origem a 

um processo revolucionário que seria 

bastante contestado.

1977 

• Um decreto-lei do Conselho da 

Revolução cria o Museu Militar do 

Porto a instalar no edifício da antiga 

Pide/DGS que, entretanto, sofreu as 

necessárias obras de adaptação tendo 

por base um projecto do arquitecto 

Fernando Lanhas.

1991 

• Num edifício cujo projecto foi entre-

gue ao arquitecto Francisco Braancamp 

de Figueiredo, instala-se na Avenida da 

Boavista, frente ao Parque da Cidade, 

a Fundação Dr. António Cupertino de 

Miranda (Júlio Couto, Monografia de 

Aldoar, p. 153).

2004 

• Foi assinada a consignação da em-

preitada de construção dos molhes da 

Barra do Douro, um projecto do arqui-

tecto Carlos Prata cuja conclusão está 

prevista para finais de Julho de 2006. O 

molhe Norte, que não será mais do que 

um passeio urbano, terá 350 metros de 

extensão por seis de altura e contará 

com pistas para a circulação de bici-

cletas, patins, varandas sobre o mar, 

solários, jogos de água, esplanadas e 

um bar. O da margem Sul, com 450 me-

tros de extensão e sete de altura, será 

um molhe mergulhante de protecção 

à concentração de areia e à Praia do 

Cabedelo.
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