
Especial: as 100 figuras da década

Num dossier de 48 páginas, o desfile das 100 personalidades mais
marcantes da década: divididas em oito categorias - os poderosos,
os inspiradores, os inovadores, os líderes, os agitadores, os controversos,
os campeões e os virais -, ficam para a História, pela forma como
mudaram o nosso mundo. Um especial para guardar e mostrar aos netos



100 FIGURAS

DOS ANOS 10



PRESIDENTE DA RÚSSIA

Vladimir Putin
O eterno czar

Tem 67 anos, governa a seu
bel-prazer há 30 e especula-
-se que pretende manter-se

no poder até 2032 - à custa de
uma aliança entre Moscovo e a
vizinha Bielorrússia. O antigo
agente do KGB que se tornou

Presidente nunca escondeu
a sua vontade de devolver o

orgulho ao seu país. Tal como
Pedro, o Grande - o czar que

modernizou e fez crescer o

grande império russo no século
XVIII -, também Vladimir Putin

tem a pretensão de liderar um
país que influencie os destinos
globais. A última década serviu

para o demonstrar como nunca.
Apesar da crise económica e da

dependência do petróleo e do

gás natural, o Kremlin voltou
a provar que tem sempre uma

palavra a dizer nos destinos
da Europa e não só. A invasão
da Crimeia e o conflito com a
Ucrânia (2014), a intervenção
na guerra civil da Síria (2015),

a interferência nas eleições
presidenciais dos EUA (2016) e

o reforço da presença política
e militar russa, em sítios como

a Venezuela ou Moçambique,
são apenas alguns exemplos.
No entanto, Putin lidera um

gigante com sérias debilidades:
a corrupção é endémica, os 10%

mais ricos controlam 87% da
riqueza nacional, a economia
russa é hoje mais pequena do

que a italiana, o PIB per capita
está ao nível da Costa Rica e

há, atualmente, menos cinco
milhões de russos do que

quando implodiu a URSS. f.f.

CHANCELER DA ALEMANHA

ANGELA MERKEL
A senhora Europa
Em novembro de 2005 torna-se a primeira
chanceler na História da ALemanha e, a partir
dessa data, publicações como a Forbes pas-
sam a eleger a antiga aluna da Universidade
Karl Marx (em Leipzig) como "a mulher mais
poderosa do mundo". E, ao Longo da última
década, provou-o múltiplas vezes. Durante a
crise financeira que quase ditou a implosão do

curo, impôs a sua vontade aos demais líderes
da União Europeia (UE), explicando-lhes que
não iria cometer suicídio político e abandonar
a disciplina orçamental que sempre pautou
os sucessivos governos de Berlim desde a

Segunda Guerra Mundial. A sua intransigência
acabaria por abrir caminho a um longo período
de austeridade que ainda hoje se faz sentir.
Pelo meio, demonstrou que as suas convic-

ções podem submeter-se ao pragmatismo
político. No verão de 2015, após dizer a uma
adolescente palestiniana, num programa de
TV, que teria de ser deportada com a família,
Merkel decidiu escancarar as fronteiras do seu
país para resolver o êxodo migratório no Velho
Continente. Já antes, por causa da tragédia de
Fukushima, no Japão, anunciou o encerramen-
to das centrais nucleares germânicas e, há

pouco mais de dois meses, por reconhecer que
as mudanças climáticas são um "desafio para
a Humanidade", aprovou um "plano verde"

que levou muitos dos seus compatriotas a
chamarem-lhe ktimakanzlerín (chanceler do

clima). 0 seu mandato termina oficialmente
em 2021, mas o seu governo de coligação com
os sociais-democratas pode cair a qualquer
momento. Ela própria parece estar mais do

que pronta para gozar da reforma, e o seu

lugar na História já está garantida. F.F.



LÍDER DO POPULISMO GLOBAL

DONALD TRUMP
Fake President
A 30 de abril de 2011, o jantar anual dos

correspondentes na Casa Branca contou com
uma celebridade especiaL, Donald Trump.
A contragosto e de sorriso fajuto, o então
apresentador televisivo do concurso
O Aprendiz aguentou os comentários jocosos
do Presidente dos EUA (Barack Obama) e

do humorista Seth Meyers - o qual afirmou,
entre outras coisas, que tinha ouvido uma
anedota sobre a candidatura do empresário
nova-iorquino à Presidência dos EUA. Agora
sabemos no que deu a brincadeira. O homem

que o ator Robert De Niro considera um "fake
President" já leva quase três anos no cargo
e pretende ser reeleito para mais quatro, de
modo a ocupar a mansão da Avenida Pensil-
vânia até 20 de janeiro de 2025. Apesar do

seu polémico desempenho, tudo indica que
esse é um cenário bastante verosímil. Trump
converteu-se no símbolo maior do populis-
mo, fez com que Washington deixasse de

ser levado a sério como um parceiro fiável

para os seus aliados e abriu uma nova era de
incertezas e divisões globais. Ao dizer, em
média, dez mentiras por dia, Trump revela um
desprezo nunca visto pela posição que ocupa
e a sua lógica egocêntrica e mercantilista
parece não ter limites, mesmo sob a ameaça
de destituição. Como tem repetido vezes sem
conta Timothy Snyder, professor de História
na Universidade de Vale, "Trump destrói a
verdade para acabar com a democracia". F.F.

LÍDER DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

XI JINPING
O imperador implacável
Ao contrário dos seus antecessores - Jiang Zemin, na abertura do

mercado, e Hu Jintao, na modernização industrial -, que centraram os
seus planos e políticas no campo interno, Xi Jinping irrompeu, em 2012,
como líder supremo de Pequim armado com uma visão estratégica global:
a construção de uma China "rica e poderosa", capaz de se afirmar como
maior potência mundial e de impor um modelo de desenvolvimento distinto
do das democracias liberais. Para alcançar esse desígnio, começou por
se fortalecer internamente, com uma guerra implacável à corrupção que,
segundo ele, constitui a maior ameaça à liderança do partido comunista.
Logo numa das primeiras reuniões como líder, citou Confúcio e exortou os

seus camaradas a "governarem com virtude e a manterem a ordem através
da punição". O plano tem sido seguido à risca. A sua campanha contra
a corrupção eliminou cerca 1,5 milhões de quadros do partido, incluindo
mais de 250 dirigentes e altos-funcionários, como generais, presidentes
de grandes corporações, governadores provinciais e até membros do
Comité Central. A pulsão punitiva estendeu-se a todo o território, em
particular à minoria muçulmana uigur. No plano internacional, Xi Jinping
tem mostrado a "virtude" do seu softpower, graças ao poderio do mercado
chinês, lançando o ambicioso projeto da Nova Rota da Seda e afirmando-
-se campeão da globalização, frente a Donald Trump. Como mudou a

Constituição, a história não acaba aqui: pode continuar, sem limitação de
mandatos, a ser poderoso ao longo da próxima década. R.T.G.



PRIMEIRO MINISTRO DA ÍNDIA

NARENDRA
MODI
O marajá
tóxico
Quando se é líder do
Estado com a sétima
maior economia do mundo
e onde se concentram
14 das 15 cidades mais

poluídas do planeta, é

quase impossível não

ser tido em conta. E este
nacionalista hindu que é

um profissional da política
- líder do Governo de Nova
Deli desde 2014 - gosta de
ser o centro das atenções.
Pragmático e populista
q.b., tem apostado em

programas sociais para
modernizar o país que
abriga 17% da popula-
ção da Terra. Mas a sua

agenda religiosa continua
a suscitar todo o tipo de
polémicas. Há cinco anos,
de piaçaba em riste, pro-
meteu criar condições sa-
nitárias dignas para todos
os indianos, mas os mais

pobres continuam a fazer
as suas necessidades ao
ar livre. E os cerca de oito
mil milhões de euros gas-
tos para construir WC não
resolveram os problemas
de saneamento básico e
ainda fizeram triplicar o

número de pessoas que se
dedica a limpar latrinas.
Em agosto, num golpe
constitucional sem prece-
dentes, Modi derrogou a

autonomia de Caxemira,
em que 95% da população
é muçulmana, e abriu uma
crise de consequências
imprevisíveis. F.F.

PRIMEIRO MINISTRO DO JAPÃO

SHINZO ABE
Nacionalista
milagreiro
Em 2006 e com apenas
52 anos, tornou-se o pri-
meiro japonês nascido
depois da Segunda
Guerra Mundial a liderar
o Governo de Tóquio.
Mas essa experiência
durou apenas 12 meses
devido a um problema
de saúde. Em 2012,
regressou ao cargo e,
desde então, oonquistot
por direito próprio um
lugar na Historiado
arquipélago que tem a
terceira maior econo-
mia do mundo. O seu

apelido deu até origem
ao termo Abenomics,
as receitas definidas
e aplicadas por este
nacionalista liberal que
gostaria de alterar a

Constituição do seu país

para emancipá-lo da tu-
tela dos EUA. Graças a

si, o Japão acabou com
duas décadas de defla-
ção, ao mesmo tempo
que o PIB cresceu 16,5%
nos últimos sete anos
e o desemprego caiu

para níveis irrisórios
(2,2%). Em simultâneo,
normalizou as relações
diplomáticas corr
dois colossos
vizinhos (Chi-
na e índia) t
reforçou o

soft power
nipónico a
nível global
F.F.

LÍDER DA COREIA DO NORTE

Kim Jong-un
O grande provocador
O tempo passa depressa e,

apesar dos seus 35 anos, o
Brilhante Camarada bem
pode dizer que é um líder
com experiência de sobra.
Dono e senhor da metade
norte da península coreana
desde dezembro de 2011, o
terceiro dos Kim a presidir
em Pyongyang cometeu a

proeza de ser reconhecido
como um interlocutor credível
graças a Donald Trump,
com quem já se encontrou
duas vezes. Sem nunca ter
feito quaisquer cedências
aos EUA e à comunidade
internacional, o pequeno
ditador continua a ser uma
ameaça à segurança global e
o seu arsenal atómico é uma
garantia de sobrevivência
para a excêntrica e cruel
monarquia comunista que ele
dirige. Acalenta a esperança
de ser fotografado na Casa
Branca e, enquanto tal não
acontece, brinca com toda a

gente. Só este anoja ordenou
o lançamento de 13 mísseis
balísticos. f.f.

PRESIDENTE OA TURQUIA

RECEP T.
ERDOGAN
Novo califa
A 29 de outubro de 1923,
Mustafa Kemal procla-
mava o nascimento da
Turquia e, enquanto líder
do novo país, passava
a designar-se Ataturk
(pai dos turcos). Após
a implosão do império
otomano na Primeira
Guerra Mundial, o seu
objetivo era criar uma
república laica, moderna
e alinhada com o mundo

europeu. Dentro de cinco

anos, quando se celebrar
em Ancara e Istambul o
centenário do Estado, é

muito provável que o ho-
mem mais importante da
política turca, no último
quarto de século, esteja
a anunciar um regresso
ao passado. É isso que
indiciam as decisões do
Presidente Erdogan, um
crente islâmico cuja de-
riva autoritária o afasta
cada vez mais da União
Europeia, da NATO e do
Ocidente. A intervenção
na guerra civil da Síria,
as suas obras e dis-
cursos megalómanos,
a nova amizade com a
Rússia e a sua ambição
de liderar uma potência
que lute pela hegemonia
do Médio Oriente e da
Ásia Central torna-o uma
figura incontornável. F.F.



COFUNDADOR E CEO DO FACEBOOK

Mark Zuckerberg
O poder desconhecido
Tem marcado a agenda durante toda a década, e nem sempre pelas melhores
razões. Em 2012, quando levou o Facebook para a bolsa, foi o rosto da maior
Oferta Pública Inicial (IPO) do mundo da tecnologia até então. A rede social, que
tem atualmente 2,45 mil milhões de utilizadores ativos, registou receitas de 56
mil milhões de dólares em 2018. O que significa que, de alguma forma, conseguiu
passar relativamente incólume nos sucessivos escândalos em que se viu envolvida,
desde a exposição de dados de milhões de utilizadores (que foram usados pela
Cambridge Analytica para fins políticos) até à manipulação de vídeos, alterações de

algoritmos e falhas de segurança várias na privacidade de quem já não vive sem
a rede. Aos 35 anos, Zuckerberg foi ouvido por autoridades europeias, norte -
-americanas e britânicas e tentou passar sempre a imagem de um empresário
ingénuo e comprometido com padrões éticos e morais - fazendo praticamente
esquecer que tem nas suas mãos um dos maiores poderios de informação de todo
o mundo. Uma das perguntas que marcarão a próxima década é simples: o que será
efetivamente feito com todo este poder? m.v.l.



PRESIDENTE DOS EUA

Barach Obama
A América grande,

dessa vez
Em 2008, era eleito, pela primeira

vez, um Presidente negro, nos
EUA, um país onde apenas meio
século antes Martin Luther King
tinha tido o tal sonho impossível

de uma sociedade multirracial.
Mas Barack Obama, nascido em

Honolulu, no Havai, não foi eleito

por ser negro: os seus discursos
inspiradores arrebataram não só

a América mas também o mundo.
Antigo professor de Direito

Constitucional da Universidade
de Chicago, o senador de

Illinois, que se batera contra a

guerra do Iraque, conseguiu,
na Casa Branca, um clima de
desanuviamento saudado em

várias latitudes. ícone do afro-
-americanismo bem-sucedido,

cabeça do casal-modelo formado
com Michelle, inovador na tática

política - foi dele a "invenção" das

campanhas em redes sociais -,
Obama batera, nas primárias do
Partido Democrático, a favorita

Hillary Clinton e a frase "Yes,
we can" passou a ser o sinal de

que tudo era, agora, possível.
Obama ganharia, pouco depois

de ser eleito, mais pela esperança
do que pelos feitos, o Prémio
Nobel da Paz. Ora, não sendo

um pacifista - foi durante o seu
mandato que Osama bin Laden,

o autor moral dos atentados
do 11 de Setembro de 2001, foi

executado pelos militares norte-
americanos -, foi um homem

de paz. Os seus dois mandatos
foram atravessados pela luta

parcialmente inglória de instituir
o Obamacare, uma espécie de

Serviço Nacional de Saúde de que
conseguiu ver aplicados, apenas,
alguns princípios. Em 2017, saiu

com uma taxa de aprovação de 60
por cento. E, em pleno consulado

de Trump, o mundo suspira de
saudades, f. l.

PRESIDENTE DA REPUBLICA

MARCELO REBELO
DE SOUSA
A política dos afetos
A eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, aos
67 anos, em janeiro de 2016, no preciso
momento em que Portugal experimentava
uma solução política inédita - um governo
minoritário do PS apoiado pelo PCP e pelo
Bloco de Esquerda, o que recuperava para
o arco governativo forças políticas banidas
desse espaço desde 25 de novembro de
1975... -, foi, sob vários pontos de vista,
histórica. Marcelo era eleito ao fim de duas
décadas de comentário político televisivo
ininterrupto, o que fizera dele um convidado
nas noites de domingo nos lares de milhões
de portugueses. Essa velha cumplicidade
ajudou-o a mudar o paradigma da função
presidencial: Marcelo fez dos afetos uma
razão de Estado e da descrispação política
um objetivo do mandato. Montando o

escritório na rua, fisicamente próximo
dos portugueses, inspirando otimismo e
autoestima, ele tornava-se uma popstar
política. Vindo do espaço político à direita
- mas tendo inovado em campanha,
dispensando logísticas partidárias ou
artifícios de marketing -, cultivou boas

relações com o governo das esquerdas
e com o primeiro-ministro António
Costa, um dos seus alunos favoritos, na
Faculdade de Direito de Lisboa. Ao virar a

década, mantém o ritmo. Até ao segundo
mandato?... F. L.



EMPREENDEDOR

PADDY
COSGRAVE

O senhor
Web Summit

Conseguir juntar,
no mesmo espaço e

durante quatro dias,
70 mil pessoas, 11 mil

CEO, mais de 1200
oradores, 15 centenas
de grandes investido-

res e 2 150 startups
provenientes de quase

todo o mundo nãoé
tarefa fácil. A não ser

que o seu nome seja
Paddy Cosgrave, o

irlandês que se tornou
uma espécie de guru da

comunidade digital e

das novas tecnologias.
E nem a parca audiên-
cia da primeira edição,

que se realizou em
2010, em Dublin, des-

motivou Paddy de

seguir em frente com a

sua ideia. A Web Sum-
mit é, na sua essência,

uma startup e uma

prova de conceito deste
nova empreendedoris-

mo. Em 2016, mudou
o evento para Lisboa,
onde se manterá até

2028, efoí um dos ca-
talisadores para tomar

a capital portuguesa
um dos hubs tecnoló-

gicos mais procurados
pela comunidade em-

preendedora. Portugal
tem atualmentetrês
unicórnios, startups
com uma avaliação

superior a mil milhões
de euros, e outros em
potência, a confirmar

nos próximos anos. P.S.

TREINADOR DE FUTEBOI

PEPE
GUARDIOLA
O inventor
do "tiki-taka"
É certo que os pri-
meiros triunfos em
Espanha e na Ligados
Campeões surgiram
ainda em 2009. Mas foi

daí para a frente que
nasceu o fenómeno
Guardiola e o seu fa-
moso "tiki-taka", estilo
de jogo altamente ren-
dilhado, feito de posse
de bola, passe curto e

extremo virtuosismo
dos executantes, que
lançou o FC Barcelona
e, por arrasto, a sele-
ção espanhola, para
épocas gloriosas. Se-

guiu-se a aventura na

Alemanha, onde cons-
truiu um super-Bayern
de Munique, campeão
do Mundo e tricampeão
nacional. Ficou a faltar-
-Ihe a Liga dos Cam-
peões. Tal como ainda
acontece desde 2017,
ao serviço do Manches-
ter City, por quem já
se sagrou, no entanto,
bicampeão nacional.
Em comum, todas as
fases da carreira de

Guardiola, de 48 anos,
apresentam, além de

uma veia vencedora, a

capacidade para fixar a
bitola de alta qualidade
e exigência máxima do

novo futebol total, po-
dendo mesmo dizer-se

que há um antes e um
depois de Pep e do seu
"tiki-taka". M.B.M.

PENSADOR

TOLENTINO MENDONÇA
Poeta à esquerda do Papa
Quando, em 2018, recebeu o convite do Papa para orientar o retiro quares-
mal de Francisco e da Cúria Romana, Tolentino Mendonça respondeu: "Sou

apenas um pobre padre." Se houvesse o pecado da modéstia, estava a incor-
rer nele. Reputado especialista em Estudos Bíblicos, acabou a propor, para
o retiro espiritual de Francisco e dos seus colaboradores, dez meditações
sobre a sede, "um tema bíblico que nos ajuda a ficarmos sintonizados com a

vida de todos os dias", escreveu na altura. Durante uma semana, recorreu a

Bíblia, a Pessoa e a Clarice Lispector, entre outros. Tudo a ver com o menino
madeirense que teve na avó materna e nas histórias que esta contava a

sua "primeira biblioteca". Adolescente, descobriu que a poesia, como a vida

religiosa, é uma vocação única. Em 1990, publicou o seu primeiro livro, Os

Dias Contados, e foi ordenado padre. Fez o mestrado em Roma, deu aulas
e doutorou-se na Católica. Quanto à Capela do Rato, em Lisboa, encheu-a
de pessoas que não iam à missa. Em outubro passado, o Papa nomeou-o
cardeal. À beira dos 54 anos, há de defender no colégio cardinalício que o

cristianismo precisa de uma inscrição à esquerda. E está nas suas seíe quin-
tas: dirige, na Santa Sé, a mais antiga biblioteca do mundo. J.P.J.



ESCRITORA EATIVÍSTA

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
Uma das vozes mais conhecidas
do novo feminismo
Ela bem pode dar uma das suas gargalhadas explo-
sivas, para tentar sacudir a etiqueta que se lhe colou
como uma segunda pele, e dizer que o seu trabalho é
contar histórias e que os ativistas fazem coisas sérias.
Nada a fazer. Desde a sua TED Talk Todos Devemos Ser
Feministas, de 2012, vista mais de sete milhões de ve-
zes, vertida em livro, usada numa t-shirt Dior (à venda

por mais de 600 euros) e também na canção Ftawtess,
de Beyoncé, que o mundo olha para ela como um ícone
feminista. Quinta de seis irmãos de uma família de
classe média, filha de um professor universitário e de
uma assistente administrativa, Chimamanda Ngozi
(lê-se gozi) Adichie divide o seu tempo entre a Nigéria
natal e os Estados Unidos da América, para onde foi
estudar Ciências Políticas e Escrita Criativa. Mãe de

uma menina com quase 4 anos e autora premiada
com três romances e um livro de contos publicados,
lamenta ter de recusar 95% dos convites para fazer
palestras. Mas diz que inventará sempre tempo para
continuar a utilizar a escrita como plataforma na sua
luta contra a discriminação. R.R.

BtSTSLLLLR t ATívISTA

MARGARET ATWOOD

Quando uma distopia
literária chega à televisão
As célebres personagens de vestes vermelhas e de

toucas brancas fazem, hoje, parte da mitologia popular
e transfiguraram-se em símbolos de resistência em
vários países, um feito de que muito poucos escritores

podem vangloriar-se. Há 35 anos, esta autora cana-
diana imaginou Gilead, uma república puritana que
transformava mulheres em escravas para reprodução
ao serviço de casais estéreis, uma distopia celebrizada
na premiada série de televisão The Handmaid's Tale

(2017-2019), que atingiu um nervo nestes tempos de

afirmação dos direitos das mulheres. Ativista feminis-
ta e do ambiente, com mais de 40 livros publicados,
Atwood, 80 anos, ganhou agora um segundo prémio
Booker com The Testaments, a continuação da história

de Gilead (com tradução portuguesa prevista para

março de 2020) - um novo manifesto. S.S.C.



ATiVISTA COMTRA O DESPERDÍCIO

BEA JOHNSON
Viver com
o mínimo
Ter menos é desperdiçar
pouco e ser mais feliz.
Eis as bases do movimento
criado por Bea Johnson,
45 anos, que, desde o início
da década, consome de for-
ma consciente, fazendo por
aproveitar tudo e só deitar
fora o estritamente neces-
sário. Chamou-Lhe Zero
Waste (desperdício zero)
e lançou um livro sobre a

mudança que fez na sua vida

e na da sua família (marido
e dois filhos adolescentes).
Hoje, em todo o mundo, são
muitos os que lhe seguem
os passos. Esta francesa,
emigrada nos EUA, apren-
deu a pregar o seu estilo de
vida em conferências, com
frases-chave: "Não se trata
de reciclar mais, mas de
reciclar menos, prevenindo
mais." E ensina os seus cinco
"erres" - recusar aquilo de

que não precisamos (como
catálogos do supermercado);
reduzir as coisas de que pre-
cisamos (não estando expos-
tos a estímulos ao consumo);
reutilizar, ou seja, substituir
o que é descartável por uma
alternativa que não se deite
fora (trocar sacos de plástico
pelos de pano); reciclar, mas
apenas o que não se conse-
guir recusar, reduzir
ou reutilizar; e, por fim,
compostar ("rot", em inglês)
o que resta. "Procurando
o desperdício zero,
poupa-se imenso tempo.
A vida torna-se mais simples
e rica, mas em experiências,
não em coisas, porque passa
a basear-se no ser e no fazer
em vez de no ter." L.O.

NELJROCIENTiSTA

RUI COSTA
Por dentro do cérebro
Se tivéssemos de apostar num cientista português para candidato ao Prémio
Nobel, as nossas fichas iriam para Rui Costa. 0 trabalho do neurocientista,
nascido na Guarda há 47 anos, tem permitido esclarecer alguns dos mistérios
do funcionamento do cérebro, a última fronteira do conhecimento. Em particular,
a forma como se inicia o movimento. Dito assim parece pouco, mas é quase tudo,
O estudo desta área, designada neurobiologia da ação, permitirá tratar doenças
tão graves como a de Huntington, tão enigmáticas como a perturbação
obsessivo-compuLsiva ou tão prevalentes como a doença de Alzheimer.
"Ao compreendermos o mecanismo que nos permite mexermo-nos quando
queremos, podemos avançar, de forma substancial, na saúde do cérebro",
explica Rui Costa. 0 seu trabalho tem sido publicado nas mais relevantes
revistas científicas, como a Science e a Nature, sendo financiado por instituições
europeias e norte-americanas, como o Conselho Europeu de Investigação
e o Howard Hughes Medicai Institute. Depois de ter ajudado a criar o centro
de investigação da Fundação Champalimaud - onde mantém um grupo
de investigação -, em Lisboa, foi escolhido para dirigir o Zuckerman Institute,
na Universidade de Columbia, em Nova lorque. Ocupa agora o lugar deixado

por Eric Kandel, Nobel da Medicina em 2000 pelo estudo da memória.
Não há coincidências. S.S.



CHEFE DO GiMRNO DA MOVA ZELÂNDIA

Jacinda Ardem
Governar com o coração
Como pode uma jovem primeira-ministra do outro lado do mundo
transformar-se numa inspiração para o resto do mundo? Como
Jacinda Ardem demonstrou, basta-lhe fazer as coisas certas e de modo
diferente. Chegou à chefia do Governo em outubro de 2017, aos
37 anos e poucos meses depois de alcançar a liderança dos trabalhistas.
Ficou em segundo lugar nas eleições, mas conseguiu formar uma
"geringonça" com um partido nacionalista e um outro ambientalista.
E depressa pôs o seu foco no objetivo de fazer do seu pequeno país,
com menos de cinco milhões de habitantes, uma referência moral na
forma como aborda os grandes problemas mundiais. Nesse sentido,
criou o primeiro Orçamento de Bem-Estar, em que definiu cinco áreas
principais de atuação, fortemente financiadas, e cuja avaliação passa a
ter a importância que, anteriormente, era dada ao PIB: saúde mental,
pobreza infantil, promoção profissional dos povos indígenas, inovação
digital e transição para uma economia sustentável. Antes, quando o país
se viu confrontado com um brutal ataque terrorista perpetrado por
um supremacista branco, que matou meia centena de pessoas em duas
mesquitas, ela mostrou que se pode reagir de forma diferente: mostrou
compaixão para com as vítimas, recusou-se a proferir o nome do
assassino, condenou, diretamente, o Facebook e as redes sociais, como
instigadores do ódio, e avançou, sem demoras, para uma lei a proibir
a venda de armas. Sem medo, mas com muito coração, r.tg.

ATIVISTA PELA EDUCAÇÃO

MALALA
A mais jovem
Nobel da Paz
Malala Yousafzai tinha
apenas 17 anos quando o
Comité Nobel a a distinguiu
peLa sua luta pelo direito
de todas as crianças à

educação. A paquistanesa
partilharia o Nobel com
o ativista indiano Kaitash
Satyarthi. Estávamos em
2014 e para trás ficavam
quatro anos que tinham
marcado indelevelmente
a sua ainda curta vida.
Tudo começara em 2010,
quando se tornou conhecida
ao escrever um bloque para
a BBC, no qual contava
como era viver sob o regime
dos talibãs, no vale do
Swat. 0 ensino público tinha
acabado e, apesar de as
meninas estarem proibidas
de estudar, ela e dezenas
de miúdas frequentavam
escolas privadas. No dia
9 de outubro de 2012, dois
homens armados entraram
na carrinha em que seguia
a caminho das aulas
e perguntaram: "Quem é

Malala Yousafzai?".
A resposta valeu-lhe uma
bala na cabeça. Nove meses
depois, já recuperada das
cirurgias realizadas no
Reino Unido, onde vive
desde então, comemorava
os seus 16 anos a discursar
na Assembleia da
Juventude na ONU, em Nova

lorque. "Vamos pegar nos
nossos livros e canetas, eles
são as nossas armas mais
poderosas", disse. "Uma
criança, um professor, uma
caneta e um livro podem
mudar o mundo." R.R.



EX-PRESIDENTEDOURUGUAi

JOSÉ MUJICA
Pepe, o maior
Governou entre março de
2010 e março de 2015 e foi
o quanto bastou para se
tornar um símbolo de inte-
gridade e desprendimento
do poder. Agora, aos
64 anos, o antigo guerrilhei-
ro e grande leitor dos pen-
sadores clássicos continua
a dar palestras, a receber
doutoramentos honoris
causa e a ser uma figura
de referência da América
Latina. Condenado peLa
ditadura militar uruguaia a
uma longa pena de prisão
(1973-1985), Pepe costuma
dizer que é um "modesto
camponês" e que o período
passado atrás das grades o

ensinou a ser um "prisionei-
ro da liberdade de pensar
e de decidir". A revista
britânica Monocle atribuiu-
-Ihe em 2012 o título de
Melhor Líder do Mundo e
a norte-americana Foreign
Policy colocou-o na lista
dos 100 intelectuais mais
influentes por ter redefinido
a agenda da esquerda. Por
prescindir do seu salário
de chefe de Estado e viver
de forma pacata com a

mulher, um cão e muitas
galinhas, numa pequena
quinta nos subúrbios de
Montevideu, tornou-se uma
estrela global. Mas convém
não esquecer que, entre
outras coisas, despenalizou
a interrupção voluntária da

gravidez, aprovou o casa-
mento homossexual, reco-
nheceu direitos à comuni-
dade LGBT e, em nome da

"segurança pública e do
bem comum", encarregou
o Estado de produzir e de
vender canábis. F.F.

ESCRITORA

DULCE MARIA CARDOSO
A grande literatura
sobre retornados
e "pessoas normais" é dela
Poderia falar-se em instantes decisivos, roubando a expres-
são a Cartier-Bresson, ao contemplar o caminho literário
de Dulce Maria Cardoso, nascida em Carrazeda de Ansiães,
há 55 anos, com adolescência vivida em Angola e um
curso de Direito cumprido quando já sabia que o que queria
mesmo era escrever. Tinha três romances publicados e um
punhado de prémios recebidos quando O Retorno (2011)
a transformou de nome discreto em escritora bestselter,
reconhecível tanto na Feira do Livro como na fila do super-
mercado. 0 "monstro", como ela chama a esse romance,
abanou os alicerces do País que atirara a História colonial
e dos retornados para debaixo do tapete e continua a ser
um sucesso, com reedições contínuas. Livro maior sobre
a descolonização e o seu cortejo de solidões, despejos em
hotéis e discriminação, aqui vividos pelos olhos de um rapa-
zinho, O Retorno parte das memórias de Dulce, regressada a

Portugal com 14 anos, e pertence já ao panteão da literatura
portuguesa. Sete anos passados, a escritora lançou outro
tour de force: EUete, de 2018, é o retrato da geração pós-25
de Abril, mediana, anestesiada pelo futebol, pelo Facebook
e pelos fins de semana no Tinder. Salazar ronda ainda estas
"pessoas normais" - há que esperar pelo segundo volume da
trilogia, em 2020, para saber melhor como. S.S.C.

fSLCSOFO

YUVAL NOAH
HARARI
O guru
É, seguramente, uma
versão intelectual de
Cinderela: um pensador
israelita, dedicado aos
temas medievalistas e à
História Militar, escreve
um tomo com mais de 500
páginas. Sapiens - História
Breve da Humanidade
(2011) cobre 70 miL anos
de vivência humana,
iniciada nos primórdios das

grutas humanas, à espera
da chama primordial,
passando pelas Revoluções
Cognitiva, Agrícola e
Industrial, até aos cenários
tecnofuturistas da

engenharia ciborgue, dos
vírus indutores de seres
inorgânicos e dos "novos
Frankensteins" criados
pela biotecnologia - uma
"singularidade" indutora
de novas desigualdades
entre ricos e pobres e

capaz, defende Yuval Noah
Harari, de "pôr fim ao Homo
sapiens". Foi uma "bíblia"
de cabeceira instantânea
para líderes como Obama,
Bill Gates, Zuckerberg.
Seguiram-se-lhe Homo
Deus - História Breve do
Amanhã (2015), em que
sublinha que os "soberanos
tecnológicos" (Google,
Facebook...) podem vir
a substituir as democracias
e o livre-arbítrio dos povos,
e 21 Lições para o Sécuto
XXI (2018). A sua síntese das

questões macro-históricas, e
das sementes dos próximos
desafios humanos, tornou-o
um profeta improvável mas
incontornável: 20 milhões de
livros vendidos, uma voz em
contínua pregação. S.S.C.



LÍDER OATESLAE DA SPACEX

Elon Musk
À frente do seu tempo

Quando ouvidas pela primeira
vez, as suas ideias soam tão

absurdas que parecem saídas
de livros de ficção científica.
Idealizou uma empresa que

apenas iria fabricar automóveis
elétricos, numa altura em que

estes não tinham qualquer
expressão no mercado. Hoje,
a Tesla é a marca com maior

crescimento de vendas no
mundo. Uns anos mais tarde,

anunciou que iria criar um
novo sistema de transporte

de massas - uma espécie
de cápsulas que se movem

através de tubos supersónicos- capaz de percorrer centenas
de quilómetros em poucos
minutos. A ideia já saiu do

papel, e a The Boring Company,
a empresa responsável por este

projeto, está a instalar túneis

para testar o conceito em vários
locais do planeta. Com a sua

SpaceX, empresa de turismo
espacial, garante que necessitará

de mil naves e de 20 anos para
criar a primeira colónia humana

em Marte. No entanto, para
tal acontecer, será necessário

aumentar a temperatura
daquele planeta, criando assim

um ambiente mais propício aos
humanos. Algo que os cientistas

já estudam há anos. Musk
quer acelerar este processo

provocando várias explosões
nucleares naquele planeta. Só

as futuras gerações poderão
confirmar se estivemos perante

um génio ou um louco, p.m.s.

ARQUIIETO

EDUARDO SOUTO MOURA
Com vista para o futuro
No currículo de um arquiteto não é possível
ter distinções mais prestigiadas: em 2011,
aos' sB anos, venceu o Prémio Pritzker

(esse tal que os jornalistas gostam de cha-
mar "o Nobel da arquitetura") e em 2018 foi

o escolhido para receber o Leão de Ouro na
Bienal de Veneza. Um reconhecimento que
sublinhava a sua capacidade para criar um
trabalho "que é do nosso tempo mas que
contém ecos de várias tradições arquite-
tónicas" e o talento único para "conciliar
características aparentemente conflítuan-
tes: poder e modéstia, bravata e subtileza,
autoridade pública e um sentido de intimi-
dade" (citações do anúncio do Pritzker).
Na linha minimalista, luminosa e profun-
damente criativa de Álvaro Siza Vieira

(com quem trabalhou vários anos), Souto
Moura ajudou a fundar e a desenvolver
uma arquitetura contemporânea portu-
guesa que marca tanto as nossas pai-
sagens como o nosso imaginário. Uma
obra marcante desta década é o Centro
Cultural de Viana do Castelo, à beira do rio
Lima, inaugurado em 2013.
Até 6 de setembro de 2020, um bom local

para se perceber a importância da obra
do arquiteto nascido no Porto, em 1952, é

a grande exposição Souto de Moura - Me-
móría, Projectos, Obras, patente na Casa
da Arquitectura, em Matosinhos. P.D.A.



ESTRELA MICHELIN

JOSÉ AVILLEZ
Chefe,

mas muito
Avillez é um daqueles

casos em que a data de
nascimento do cartão de
cidadão não condiz com
a extensão da página da

Wikipedia. E nem sequer
lá está que, com apenas
30 anos, começou a tor-

nar-se o exemplo de uma
geração de cozinheiros
transformados em es-

trelas de rock. O império
que construiu na última

década deu os primeiros
passos em 2011, com a

abertura do Cantinho do
Avillez, em pleno Chiado,

Lisboa (e o Chiado nem
era o que é hoje e ainda

lhe havia de passar uma
forte crise por cima), Mas

o chefe, que hoje detém
duas Estrelas Miohelin,
sobreviveu-lhe e, aliás,

nunca mais parou de
crescer, quase sempre no
mesmo bairro, que ainda

por cima é onde vive. com
a mulher e os dois filhos.
No ano seguinte, inaugu-
rou o Belcanto, o tal que

haveria de lhe garantir
as distinções maiores da

gastronomia. Hoje tem 17
restaurantes em Lisboa,
Porto e Dubai, nos quais
pratica a sua cozinha de
interpretação moderna

das tradições nacionais.
Além disso, tem a sua

imagem disseminada em
publicidade, programas

de rádio e televisão e
vários livros da especiali-

dade. L.O.

INVESTIGADOR

DE CÉLULAS ESTAMINAIS

SHINYA
YAMANAKA
Abrindo
caminhos
Durante algum tempo
houve um dogma em
Biologia: uma célula,
depois de se diferenciar,
isto é, de se especializar
e transformar em pele,
sangue ou neurónio,
jamais volta ao estado
inicial, o de célula esta-
minal. Shinya Yamanaka
deitou abaixo esta ideia.
Professor na Universida-
de de Quioto, o cientista
japonês, que começou
por se especializar em
Ortopedia, conseguiu
reverter este processo,
obrigando células da

pele de ratinhos a retor-
nar à fase embrionária,
com todo o potencial de

diferenciação que isto

significa. Logo a seguir a

ter conseguido a proeza
em animais, fez o mesmo
com células humanas.
A descoberta foi tão
marcante que, ao fim de
seis anos, em 2012, a
Academia Sueca lhe deu
o Nobel. A descoberta
mudou a investigação
em Biologia, permitindo
acelerar e aperfeiçoar o
estudo de doenças como
a Zika e o glaucoma e

testar novos medica-
mentos para doenças
neurológicas. Também se

espera que venha a ser
usada no transplante de

órgãos, permitindo cons-
truir fígados e corações
em laboratório. S.S.

CRIADORES OAAIRBNB

BRIAN CHESKY, JOE GEBBIA,
NATHAN BLECHARCZYK
Os inventores de coisa alguma
Às vezes, não é preciso inventar algo novo para se ter sucesso
na vida - e obrigar uma indústria inteira, como foi o caso da
hoteleira, a mexer-se ao fim de uns anos. Esta ideia resume
bem o que aconteceu aquando da criação do Airbnb, em 2008:
Brian e Joe precisavam de pagar a renda do apartamento que
dividiam e, aproveitando uma conferência que esgotara os hotéis
em São Francisco, decidiram arrendar o chão da sua sala (e os
colchões de ar que disponibilizaram) e servir o pequeno-almoço
aos hóspedes por 80 dólares a noite. Muito pouco tempo depois,
Nathan juntava-se a equipa para desenhar o site, e o Airbnb
nascia para fazer render espaços já existentes. Simples. Em 2018,
a organização faturou 2,6 mil milhões de dólares e hoje conta
com quase 13 mil funcionários. Alugar um quarto, uma casa, um
palácio ou uma ilha passou a ser possível com uma pesquisa
básica, e a forma de viajar e conhecer outros lugares mudaria

para sempre com a ideia simples (e potenciada pela necessidade)
destes três universitários norte-americanos. P.M.S.

CIENTISTAS

JENNIFER DOUDNA E FENG ZHANG
Do trigo sem glúten
ao tratamento do cancro
Em apenas dez anos, a tecnologia de edição de genes conhecida
como CRISPR saltou da bancada de dois ou três laboratórios para
tema de vários documentários da Netflix. É apenas uma maneira
singela de avaliar o impacto desta técnica que permite corrigir
pequenas falhas no ADN, como quem edita um documento de texto.
Descoberta por Jennifer A. Doudna, bioquímica da Universidade da
Califórnia, Berkeley, em colaboração com Emmanuelle Charpentier,
do Instituto Max Planck, em Berlim, a técnica está a mudar radi-
calmente os tratamentos para o cancro, a cegueira ou a distrofia
muscular. Na agricultura, a revolução já chegou e em breve teremos
o primeiro pão de trigo sem glúten. Tanto potencial torna inevitável
a guerra económica. A dupla Doudna e Charpentier e o cientista do
Broad Institute, do MIT, Feng Zhang disputam a primazia na patente.
As primeiras inventaram o método. O segundo desenvolveu a aplica-
ção para animais mais complexos, como o Homem. Seja qual for
o resultado nos tribunais, já todos ganhámos, S.S.



FUNDADOR DO SPOTIFY

DANIEL EK

Revolução
nos ouvidos

Aquilo que antes pagava
por um CD permite-lhe
agora ter acesso a toda

a música que quiser
durante um mês. Se

não se importar com
anúncios, nem precisa

de pagar. Foi este o
contributo de Daniel

Ek, ao fundar o Spotify:
democratizou a música.

Ek percebeu que ser-
viços como o Napster

eram irresistíveis para
qualquer pessoa com

ligação à internet, mas
sabia que não sobrevi-
veriam na ilegalidade.

A sua plataforma
revolucionou a indús-

tria. Hoje, tem 248
milhões de utilizadores,

dos quais 113 milhões

pagam pelo serviço
premium, muito à frente

dos seus concorrentes
(a Apple tem 60 mi-

lhões, muitos sem pa-
garem). O sucesso não o

tornou imune a críticas.

Depender do algoritmo
para saber o que ouvir

a seguir é conveniente,
mas pode privar-nos de
uma experiência musi-

cal mais diversa.
E os artistas queixam-
-se repetidamente dos

valores pagos pelo Spo-
tify. Uma música ouvida

dez milhões de vezes
pode dar ao artista só

32 mil euros. E, mesmo
nessas condições, não
é certo que a empresa

seja capaz de ser
lucrativa. N.A.

COFUNDADDR DO INSTAGRAM

KEVIN
SYSTROM
Até à bênção
papal
Formado em Infor-
mática e apaixonado
por fotografia, Kevin

Systrom ainda traba-
lhou na Google durante
dois anos, mas era
a programação e as
imagens que o apai-
xonavam. Depois de
desenvolver filtros que
permitiam transformar
imagens de fraca qua-
lidade em autênticas
maravilhas -alguns
ainda são usados pelo
Instagram -, Systrom
teve a ideia da rede
social de partilha de

imagens naturalmen-
te, em conversa com
o cofundador Michel
Krieger. Em dois anos,
protagonizaram um dos

negócios da década, ao
vender o Instagram e

os seus 13 funcionários
a Mark Zuckerberg, que
o integrou no Facebook
pela módica quantia de
mil milhões de dólares.
A rede social, na qual já
ninguém resiste a par-
tilhar um pouco da sua
história ou da sua vida,
tem hoje mais de mil
milhões de utilizadores
ativos e espera-se que
as receitas atinjam
os 14 mil milhões de
dólares ainda este ano.
Systrom renunciou ao

cargo de CEO no ano
passado, mas a fortuna
que acumulou já nin-
guém lha tira. M.V.L.



FUNDADOR DO AUBABA

JACK MA
O construtor abandona a gruta
Na viragem do século, este até então discreto

empreendedor juntou 18 amigos no seu apartamento,
para lhes propor a criação de uma coisa totalmente
nova: um portal que permitisse às empresas chinesas
fazerem negócios com congéneres e consumidores
de tudo o mundo, e chamar-se-ia Alibaba. Jack Ma
é, sobretudo, um vendedor e um líder, e aproveitou
ao máximo ter partido primeiro no gigantesco, e
então ainda atrasado, mercado chinês. O sucesso do

Alibaba deu-lhe fama e riqueza, sendo atualmente a

pessoa mais rica da seu país. No entanto, fiel ao

que disse durante anos, retirou-se em 2019, no dia

em que completou 55 anos. Na China, e não só,
é idolatrado pelas suas lições de liderança, que
partilha em frequentes palestras um pouco por todo
o mundo. Na última década, Ma ajudou a revolucionar

o comércio eletrónico, levou o Alibaba a uma histórica

entrada na bolsa de Nova lorque e abandonou a

liderança da gruta do tesouro ainda relativamente
novo. Terá mais tempo para a filantropia e para
o tai chi. P.M.S.

ARQUITETA

ZAHA HADID
Uma pioneira que mudou
a linguagem da arquitetura
Se, à vista desarmada, os seus edifícios parecem
criações alienígenas, é consensual que o seu legado
de linhas curvas, voluptuosas e futuristas, patentes
em projetos-estrela como o Centro Cultural Heydar
Aliyev (2013) em Baku, Azerbaijão, ou o Galaxy
Soho (2012) em Pequim, mudou radicalmente o

léxico arquitetónico e influenciou as novas gerações.
Primeira mulher a ganhar o Prémio Pritzker, em
2004, Hadid (1950-2016) admitiu as dificuldades
de singrar num meio até então maioritariamente
dominado por homens europeus e racionalistas.

Iraquiana de nascimento, outsiderúe personalidade
forte, não aceitava a insistência no rótulo do género
na sua obra, ou ser apelidada de diva. "Desde criança,
sempre acreditei que era poderosa", dizia. S.S.C.

PRESIDENTE DA TENCENT

"PONY" MA

Mega app, dois sistemas
A partir de um sistema de mensagens instantâneas, o QQ,
construiu um império online que atualmente tem redes

sociais, plataformas de comércio eletrónico, sistemas de

pagamentos, portais de jogos, publicidade online... Hoje é,

com 48 anos, um dos homens mais ricos da China e a sua
fortuna está entre as 20 maiores do mundo. Ma Huateng
- o "Pony" vem de alcunha - fundou a Tencent, em 1998,
e, desde então, a história da sua empresa, de momento um
dos dez grupos com maior capitalização bolsista do mundo,
confunde-se com a da evolução económica, social

e política da China. A sua aplicação de mensagens Weixin

(ou WeChat, na versão internacional) tornou-se uma das
mais populares no país, com mais de mil milhões de utiliza-
dores. Também por esta razão a "mega app" (já que é tam-
bém rede social e plataforma de pagamentos) não escapou
ao escrutínio do regime, sobre o qual recaíram nos últimos

anos suspeitas de acesso indevido a mensagens. Mais do

que uma companhia chinesa, a Tencent está já entranhada
no entretenimento global: basta referir que é dona de
40% da criadora do jogo Fortnite e que está a produzir
o filme que marca o regressa da história do Top Gun. P.Z.G.

ARTISTA URBANO

VHILS
Manifestos de parede
Longe vão os tempos em que, adolescente, grafitava
comboios, fintava a polícia e lidava com a frustração
de não ter notas para entrar em Belas-Artes. Na
última década, Alexandre Farto, 32 anos, transfor-
mou-se no artista urbano português com maior pro-
jeção internacional, deixando a sua marca em ruas
e galerias de todo o planeta (e até num videoclipe
dos U2). À técnica única de escavar as paredes,
removendo camadas de materiais de construção
e criando retratos realistas, associou um desejo de

intervenção: em Lisboa, homenageou, por exemplo,
Marielle Franco e Zeca Afonso, em Madrid eternizou
Saramago, no Luxemburgo esculpiu o imigrante
português... Uma espécie de guerrilha que mereceu
o apoio de Banksy e que, hoje, é ampliada na pro-
gramação da galeria Underdogs e do festival urbano
Iminente, projetos que fundou. S.S.C.



[¦^'ÍÍL^Sí-jCIMLMCNU

António Guterres
O político global

A l 2de dezembro de 2016,
na sede da Organização das

Nações Unidas, em Nova
lorque, o Presidente da

República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, e o primeiro-

-ministro português, António
Costa, aplaudem, ao vivo, o

juramento de posse de António
Guterres, 67 anos, como novo
secretário-geral da ONU. Para

trás ficava uma longa campanha
da diplomacia portuguesa- mas também várias provas

de prestação brilhante
do candidato, perante os

embaixadores dos 15 membros
do Conselho de Segurança,

que precederam as seis sessões
eletivas antes da sua indigitação

final, por aclamação, a 5 de
outubro. Rivalizando com

nomes como Cristiano Ronaldo,
Guterres tornava-se um

português global.
A aventura começara em 2005:

"É uma mente internacional
brilhante!" Com este elogio,
a então secretária de Estado
norte-americana, Madeleine

Albright, lançava-o na liderança
do ACNUR, a agência da ONU

para os refugiados, em que
o português teve um papel

marcante. Entre os atributos
que lhe são reconhecidos,

Kofi Annan destacara o seu
papel na solução para Timor-

-Leste. No limiar da 3- década
do século, Guterres enfrenta,
na crise climática e no recuo
das democracias liberais, os

maiores desafios da sua carreira
internacional, f.l.

MÁRIO DRAGHI
O salvador de moedas

Como deixar fora da lista das figuras da
década o "homem que salvou o curo"?
Talvez seja uma hipérbole, mas a saída
do labirinto da crise teria sido muito
mais complicada sem a entrada em
cena de Mário Draghi. Quando tomou
posse como presidente do Banco Central
Europeu (BCE), em abril de 2009, a

Europa estava a ser sacudida por aquilo
que hoje reconhecemos como a maior
crise financeira dos últimos 80 anos.
Um ano mais tarde, as economias da
Zona Euro enfrentaram uma pressão
dos mercados sem precedentes, sob a

qual arriscavam colapsar. Em 2012, em
plena avalanche de austeridade, e quando
muitos já duvidavam da sobrevivência da
moeda única, Draghi disse três paLavras
que ficaram para a História: "Whatever it
takes." O BCE faria de tudo para salvar o

curo. Esse discurso, em conjunto com a

criação da bazuca (nunca usada) de compra
ilimitada de dívida, marcou um antes e um

depois na crise do curo, aliviando a pressão
sobre os Estados-membros. Ao longo do

seu mandato, Draghi conseguiu ir vencendo
o debate de ideias e diplomático com os

alemães, mantendo sempre uma postura
agressiva de redução de juros e a aprovação
de medidas não convencionais. Portugal foi

um dos principais beneficiados com a sua

liderança. N.A.
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JOÃO LOURENÇO
E depois de
Dos Santos

É o terceiro Presidente que
Angola conhece desde a

independência e chegou com
uma tarefa de peso, ao suceder

a um consulado de quase 40
anos de José Eduardo dos

Santos. Há dois anos que João

Lourenço ocupa a cadeira
maior do palácio da Cidade

Alta, mas o general na reser-
va, homem do MPLA e antigo

governador provincial, não
demorou muito a deixar a sua

marca. Afastou membros do
clã Dos Santos das instituições

do regime, demitiu adminis-
tradores e chefias militares e

prometeu combater a corrup-
ção, passos que alimentaram

em ativistas, e na opinião
pública nacional e estrangeira,
uma nova esperança no futuro

do país africano. Na relação
com Portugal, JLo - diminutivo

por que é conhecido o Chefe
de Estado - deu por encerrado
o episódio do "irritante". Além

da moralização da vida política
e pública angolana, tem entre

mãos tarefas hercúleas, como
a recuperação económica

(atualmente o país está sob

programa de assistência finan-
ceira do FMI), a redução da taxa
de pobreza, a diversificação das

fontes de riqueza - combaten-
do a dependência excessiva do

petróleo -, a estabilização do
setor financeiro e da moeda

(o kwanza) e o estímulo à ini-
ciativa privada, com a venda de

quase 200 empresas e ativos
até 2023. P.Z.G.

JOANA
MARQUES VIDAL
A PGR
sem medo
Há muitos anos que
não se elogiava tanto o

representante máximo do
Ministério Público, e há
muitos anos também que tal
cargo não incomodava tanta
gente. Vinda de uma família
com histórico de combate à

corrupção - o pai foi diretor
da Polícia Judiciária, o irmão
é um dos procuradores que
lideraram o caso Face Oculta
- Joana Marques Vidal foi a

primeira mulher a assumir
o cargo de procuradora-
-geral da República (PGR)
em outubro de 2012 e,
coincidência ou não, nunca
se ouviu falar tanto em
investigações judiciais aos
chamados "poderosos"
como nos seis anos em que
esteve ao comando. Apesar
de o seu mandato não ter
sido renovado - e de tal
facto ter merecido muitas
críticas -, a magistrada fica
na História como a PGR que
não teve medo de enfrentar
procuradores e juizes,
ministros e militares,
ex-primeiros-ministros
e antigos banqueiros.
Durante o seu mandato,
o País percebeu que nem
José Sócrates nem Ricardo

Salgado tinham mais uma
aura de impunidade. S.C.

BERNARDARNAULT
O lobo em caxemira
Na indústria do luxo quase todos os caminhos vão dar
a Bernard Arnault. O empresário francês criou quase a

partir do nada o maior grupo do setor e expandiu de forma
significativa o seu império na última década. Arnault, que
começou por gerir o negócio de construção da família na

década de 1970, aplicou táticas empresariais agressivas

para fazer crescer a LVMH. Aproveitou momentos de

fragilidade de empresas concorrentes para as comprar
e, em algumas das suas presas, implementou planos de
cortes de custos controversos. A forma implacável de
fazer negócios valeu-lhe a alcunha de "lobo em caxemira"
e tornou-o um dos empresários mais poderosos e temidos
do mundo. A empresa que Lidera vale mais de 200 mil
milhões de euros. Um brilho que contrasta com o estado
de quase falência da empresa que lançou Arnault neste
setor no início da década de 1980. E o império do francês
de 70 anos continua em rápida expansão. Em novembro,
a LVMH anunciou uma oferta no valor de 16 mil milhões
de dólares pela Tiffany, para se tornar também líder no
mercado de joalharia de luxo. Arnault tem uma quase
obsessão por chegar ao topo e ali se manter. Afirmou,
numa entrevista recente ao Financial Times, que sempre
quis ser o número um e que foi por isso que não enveredou

por uma carreira no piano ou no ténis, atividades que
foram relegadas para as horas vagas. O seu património
pessoal está avaliado pela Bloomberg em mais de
100 mil milhões de dólares. É a maior fortuna da Europa
e a terceira maior a nível global. R.B.



António Costa
O arquiteto da Geringonça

Deputado, líder parlamentar, eurodeputado, secretário
de Estado, ministro e presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, fez de tudo, e desde que António Guterres
legou o "pântano" a Durão Barroso que António Costa
era apontado para secretário-geral do PS. A vitória do
PS por "poucochinho", nas europeias de 2014, levou-o
a desafiar (e a substituir) o então líder do PS, António
José Seguro. Os erros na campanha e o fantasma do
despesismo socrático decidiriam as eleições de 2015 a
favor da direita, por maioria relativa, mas Costa poria
a funcionar um entendimento com BE, PCP e PEV. Em
quatro anos, a afamada Geringonça devolveu direitos e

rendimentos às famílias e beneficiou de uma conjuntura
de exceção para assegurar um crescimento económico
acima da média europeia e uma taxa de desemprego sem
paralelo na democracia. E ainda houve Mário Centeno,
o artífice do défice zero (ou perto disso). Os incêndios
de 2017, o furto do material militar de Tancos e o

familygate foram as nódoas mais visíveis do mandato
anterior, ainda que não tenham afetado a folgada vitória
do PS nas últimas legislativas. Costa é o líder socialista

que a Europa aprecia e até Pedro Sánchez tentou
importar, sem grande sucesso, o modelo português, 0.1.0.

LríSOAFÕA

CARLOS TAVARES
Vencer a surpreender
Quando Carlos Tavares assumiu, em 2014,
o cargo de CEO da PSA (Peugeot/Citroen), a

empresa apresentava prejuízos de cinco mil
milhões de euros e estava perto de entrar
em processo de falência. No meio, poucos
entendiam a decisão do gestor português
em deixar a vice-presidência do quarto maior
construtor automóvel do mundo (Renault/
Nissan/Mitsubishi) por um grupo condenado
a fechar as portas. Carlos Tavares apenas
precisou de dois anos para justificar a sua
escolha. Iniciou um processo profundo de

reestruturação do grupo, que obrigou ao
encerramento de várias unidades, mas em
2016 começou a apresentar resultados: o

Grupo PSA saía finalmente do vermelho.
No ano seguinte, anunciou que ia comprar a

Opel à General Motors. A decisão fez levantar
outra onda de indignação, porque a Opel
acumulava 20 anos consecutivos de prejuízos,
não se vislumbrando salvação possível para
a marca. Tavares preferiu responder com o

seu trabalho. Em apenas 18 meses fez o que
os norte-americanos não conseguiram em 20:
tornou a Opel rentável. 0 seu próximo desafio é
fundir a PSA com o Grupo FCA (Fiat/Chrysler),
negócio que poderá ser concretizado ainda este
ano. Se tal acontecer, Carlos Tavares ficará
a liderar o quarto maior construtor mundial
do setor automóvel, com 13 marcas e vendas
anuais de 8,7 milhões de carros. P.M.S.



PASSOS COELHO
O tratamento de choque

da austeridade
Chegou à presidência do PSD, em 2010,
praticamente sem currículo académico

ou político, apesar de ter sido o líder mais
longevo da história da JSD. Ajudou a preci-
pitar a queda do segundo governo de José

Sócrates, no e a administração dos anos
de chumbo do memorando de assistência

económica e financeira caiu-lhe no colo.
A ideia de ir além da Troika, liberalizando

a economia (das privatizações à legisla-
ção laborai), estigmatizou-o para sempre,

embora, para grande parte da família
"laranja", tenha sido essa a chave da recu-

peração do País. Além do caos financeiro
e social que teve de superar, enfrentou a

crise "irrevogável" de Paulo Portas, disse
"não" a Ricardo Salgado e deixou o império
Espírito Santo desabar. Com a saída limpa
do ajustamento (sem segundo resgate ou

programa cautelar), ganhou as legislativas
de 2015, coligado com o CDS-PP, e só foi

apeado de S. Bento porque António Costa
montou uma maioria nunca ensaiada antes.

Em 2017, após umas autárquicas em que
o PSD quase foi votado à irrelevància nos

grandes centros urbanos, Passos anunciou
a saída de cena. Tem estado longe das lu-
zes da ribalta, mas o passismo vive. 0.L.0.

CHRISTINE LAGARDE
Destruidora de tetos de vidro

Uma mulher no centro da crise e da recuperação dos
últimos anos. No ranking do poder, poucos terão tido
uma década tão impressionante como Christine Lagar-
de: ministra das Finanças francesa, diretora-geral do

FMI, presidente do BCÈ. Em todos, assumiu o cargo
como "a primeira mulher" a ter essa responsabilidade.
Hoje, é a única representante do sexo feminino entre
os 25 membros do conselho do BCE. A sua marca na
década vem essencialmente do seu trabalho no FMI,
onde substituiu Dominique Strauss-Kahn em 2011,
após este ter sido detido em Nova lorque por suspeitas
de violação. Assumir a liderança da instituição nessas
condições, e com a crise do curo em ebulição, já
seria suficientemente desafiante, mas seguiu-se uma
fragmentação do xadrez geopolítico que complexificou
a atuação de uma instituição integrada no consenso
de Washington. Lagarde manteve o FMI à tona nessa
tempestade, supervisionando uma transformação num
organismo menos dogmático e mais aberto: desi-
gualdade, alterações climáticas e questões de género
passaram a fazer parte da agenda. É uma especialista
da comunicação, colocando-a por vezes acima da
substância. A sua abordagem política é elogiada, mas
é também alvo de crítica, podendo forçar soluções que
não agradam a quem a rodeia. N.A.

HORTA OSÓRIO
O "special one"
da banca
António Horta Osório conseguiu concluir
uma missão que muitos consideravam
ser quase impossível. Em 2011, o ban-

queiro português trocou o conforto de

posições de topo num grupo financeiro
sólido, o Santander, pela responsabi-
lidade de assumir o leme do Lloyds,
um gigante que tinha sido alvo de um

resgate de 20,3 mil milhões de libras,
em 2009. A missão do banqueiro era
evitar o colapso e valorizar a institui-
ção para vender a participação de 43%
detida pelo Estado com o mínimo de

prejuízo possível para os contribuintes.
No entanto, oito meses depois, teve
um esgotamento e suspendeu o cargo
durante algumas semanas. Mas o que se
seguiu foi uma história de recuperação,
do banco e do gestor. Contrariamente
a outros bancos que continuam com o
Estado no capital, o Lloyds conseguiu
reabilitar-se e concluir o objetivo de
ficar 100% privado em 2017. Esse feito
valeu a Horta Osório a reputação de ser
um dos melhores banqueiros do mundo.
Já a história de superação pessoal levou
a Fortune a considerá-lo um dos líderes
mais influentes à escala global. R.B.



REN ZHENGFEI
O mal-amado
Bastaram-lhe poucos anos para
que a Huawei se tornasse o líder
mundial no fornecimento de equi-
pamentos para telecomunicações.
E, quando perseguia a Samsung a

passos largos para se tornar o maior
fabricante de telemóveis, acabou

por ser surpreendida pela decisão
das autoridades norte-americanas

que restringia o uso de aparelhos
do construtor chinês "por questões
de segurança". Desde aí, a situação
não tem parado de evoluir negati-
vamente para a Huawei. Os seus
telemóveis irão perder algumas das

aplicações mais usadas em todo o
mundo, como o Facebook, Google-
play, Über, entre outras. Numa das

poucas entrevistas que concedeu,
Ren Zhengfei, CEO e fundador da

Huawei, garantiu à CNN que esta

guerra comercial "não irá impedir
a empresa de chegar a número
um", embora admita que possa
levar mais tempo. Como plano B, a

Huawei começou a trabalhar no de-
senvolvimento de um sistema ope-
rativo próprio denominado Harmony.
E deixa um aviso aos EUA: Washing-
ton pode estar, inadvertidamente, a

abrir espaço para que surjam novos
concorrentes às empresas tecno-

lógicas norte-americanas e, "se

essas alternativas forem boas,
será pouco provável que os

utilizadores regressem
às versões anteriores".

P.M.S.

Paula Amorim
Negócios de luxo

A viragem do milénio marcou o despertar de Paula Amorim
para os negócios e fez com que outros a olhassem como uma
potencial empreendedora. Mas foi a última década que a trouxe
para a ribalta e a consolidou como uma gestora com qualidades de
liderança. A pouco tempo de completar 49 anos, a filha mais velha
de Américo Amorim pode gabar-se de ter marcado pontos e de, ao
lado da fortuna do pai, ter constituído o seu próprio grupo, onde
pontifica a Amorim Luxury. Muito para trás ficou a menina com
futuro incerto, que ia para a escola sem grande convicção. O curso
pós-laboral de Gestão Imobiliária, que nem chegou a terminar, foi
rapidamente substituído por uma aprendizagem no mundo real
dos negócios, ao lado do pai, quando este entrou no imobiliário,
nos anos 90. Ainda antes da morte de Américo Amorim, Paula
dava cartas com a criação da Fashion Clinic (que fundou em 2005),
mostrando uma capacidade empreendedora antes desconhecida.
O pai, que não via com bons olhos uma liderança no feminino, foi
obrigado a ver a filha como uma verdadeira hipótese de sucessão:
atribui-lhe cargos na holding do grupo e nomeia-a vice-presidente
da Galp. O mote estava dado. Depois de se ter casado, com Miguel
Guedes de Sousa, Paula parece ter encontrado o parceiro ideal

para a assessorar nos negócios do luxo: à moda acrescentou a

restauração (com a marca JNcQUOI) e agora abraça o turismo,
com a aquisição da Comporta. E, pela família, encabeça a holding
Américo Amorim e a Galp. c.p.



Margrethe
Vestager

Reguladora implacável
A mulher que provoca pesadelos

em Silicon Valley. Uma das
marcas desta década foi a

ascensão dos gigantes digitais
ao topo da pirâmide do poder

económico e financeiro. Mesmo
quando os riscos se tornaram

evidentes, esse avanço foi
recebido com uma mistura de

encolher de ombros e aplausos.
Mas não no gabinete da ex-

comissária para a Concorrência.
Margrethe Vestager mostrou
que é possível exigir mais às

maiores empresas do mundo,
rompendo com a prática de

negociação de bastidores com
consequências limitadas. Ao

longo do seu mandato, multou
a Google por três vezes, num

total de 8 mil milhões de euros,
enquanto a Apple pagou 13 mil
milhões em benefícios fiscais,

concedidos indevidamente pela
Irlanda. Amazon, Facebook e

Qualcomm também tiveram de
abrir a carteira. Vestager junta
carisma à fama de implacável,

tornando-se uma espécie
de rockstar entre o cinzento

burocrático de Bruxelas. Trump
chama-a Tax Lady. Numa altura

em que cada vez mais pessoas
acham que as multinacionais têm

vantagens excessivas - entre as

quais fiscais -, esta mensagem
tem ganho importância. Na nova

Comissão Europeia, a mulher que
inspirou a série Borgen volta a
dar mais um salto na carreira e

ficará responsável por toda a área
digital. n.a.

EDWARD SNOWDEN
O homem sem medo

De fanático pela informática, escondido
numa cave a aperfeiçoar técnicas de pira-
taria, Edward Snowden passou a homem
mais procurado do mundo. Aos 29 anos, o

engenheiro partilhou informação classificada
da Agência Nacional de Segurança norte-a-
mericana, onde trabalhara, provando que os

serviços de espionagem do seu país reco-
lhiam informação de todos os cidadãos do

mundo. Ninguém ficou a salvo da acusação.
Mas até agora quem mais sofreu terá sido o

próprio Snowden, que perdeu o passaporte
norte-americano, foi acusado de espionagem
e teve de se refugiar na Rússia.
Nas múltiplas intervenções que mantém
a partir do exílio, a mensagem principal
continua a ser a de que "ninguém está a salvo
e de que nada mudou nestes seis anos". Em

setembro, durante a Web Summit, em Lis-
boa, na qual participou por videoconferência,
afirmou:
"A lei não é a única coisa que pode prote-
ger-nos, nem a tecnologia. Somos nós que
temos esta capacidade de nos protegermos."
Não são apenas os governos que estão
na mira do mais famoso denunciador, ou

whistleblower, da atualidade. Também as

empresas, como a Microsoft, têm sido alvo

de denúncia, a qual, argumenta, "recolhe

impunemente dados dos utilizadores do Win-
dows". Apesar das tentativas da Administra-

ção norte-americana em impedir a publica-
ção, lançou em setembro a sua autobiografia,
Permanent Record. Abrindo mão da sua

privacidade, a bem da nossa. S.S.



ANTHONY
BOURDAIN
Uma vida
invejável
Na hora da sua morte
trágica, num solitário
quarto de hotel, em
Colmar, França, muitos
se questionaram:
"Como pode Bourdain
ter optado pôr fim à

vida, quando tinha uma
de sonho?" 0 sonho era
só para quem acompa-
nhava os seus progra-
mas, lia os seus livros
ou o seguia nas redes
sociais. De perto, a

depressão não permitia
que sorvesse a invejada
errãncia - o antigo chefi

passava os dias entre
viagens, comida e boa
conversa. Parecia em
forma, pelo menos tanti
quanto se exigia a uma
estrela planetária de
televisão. Mas Anthony
Bourdain suicidou-se
aos 61 anos, em 2018.
Os portugueses co-
nheceram-no no início
desta década, quando a
SIC Radical estreou No
Reservations, mas nos
EUA já fazia furor desde
2000, quando lançou
o Kitchen Confiden-
tial, obra sobre o lado
menos glamoroso da

gastronomia. Em 2011,
Bourdain veio fazer um
programa sobre Lisboa
e, ao aparecer à mesa
da marisqueira Ramiro,
transformou-a num
local de romaria. Seis
anos mais tarde, voltou

para mostrar o Porto
e as suas f rancesinhas,
num episódio do seu
último programa, Parts
Unknown. L.O.

JON
STEWART
Primeiro
rimo-nos,
depois
pensamos
Era suposto -e era
mesmo, convenhamos -

ser um show de humor.
Mas era também muito,
muito mais do que isso.
0 Daily Show com Jon
Stewart era o progra-
ma a que muita gente
recorria para se infor-
mar, confiando mais
no humorista do que
nos meios jornalísticos
tradicionais. E, aparen-
temente, faziam bem:
um inquérito concluiu
que os espectadores do

Daily Show sabiam maií
sobre assuntos político;
do que quem lia jornais
ou via telejomais. Jon
Stewart repetia vezes
sem conta que não
estava ali para fazer o
trabalho dos jornalistas,
mas a verdade é que
o fazia melhor do que
muitos deles. Tratava
temas sérios com uma
profundidade invejável,
bem disfarçada pelo
seu humor inteligente,
corrosivo, vestindo a

pele do homem normal
exasperado com uma
realidade que parecia
ridícula demais para ser
verdade. Pelo caminho,
revolucionou a forma
de brincar com coisas
sérias. Jon abandonou
o Daily Show há quatro
anos - mas o seu espí-
rito crítico sobreviveu-
-Ihe. Fez História.
E espalhou-se. L.H.

BANKSY
O anónimo
subversivo

Devolved Partiament
(2009), grande

tela representan-
do os deputados

britânicos da Casa
dos Comuns como
chimpanzés, atin-

giu, em 13 minutos,
o recorde de quase

dez milhões de
libras num leilão
da Sotheby's, em
outubro de 2019.
Isto, um ano após
Banksy ter ativa-
do remotamente,
num outro leilão
milionário, uma
trituradora que

quase desfez Gírl
with Balloon. A

década passada
assistiu à ascensão
no mercado global
do mais influente

street artist do
mundo... e à sua

tentativa de conter
a ganância desse

mercado. Em 2019,
o artista abriu

mesmo uma loja
de merchandising
subversivo para

dissuadir a especu-
lação (e os roubos)
em torno da obra.
Mas a identidade

de Banksy (nasceu
em Bristol em

1974?) permanece
um mistério; há
fotografias suas
no recente livro

Banksy Captured,
mas nunca lhe

revelam o rosto...
Megaexposições,
um documentá-
rio {Exit Through
the Gift Shopu o

sinistro parque de
diversões Disma-
land (2015), o in-

sólito hotel Walled
Off (2017), junto ao
muro entre Israel

e os territórios
palestinianos, são
provocações dos

últimos anos.
0 Brexit e o racismo
são novos alvos dos
seus stencils. Como

disse o crítico
Jonathan Jones,

"Banksy não éum i

Rembrandt, mas ¦

não há como não

gostar dele". S.S.C. |

MARINA
ABRAMOVIC
A força da
performance
Durante três meses,
instalou-se numa
cadeira sem comer nem
beber por oito horas
diárias, enfrentando em
silêncio o olhar de quem
quisesse sentar-se à sua
frente. A performance
seminal The Artist is

Present (2010-2014)
simboliza bem o uni-
verso de uma das mais
relevantes artistas dos
séculos XX e XXI: per-
formances enganadora-
mente simples em que
a artista servia, nascida
na ex-Jugoslávia, filha
de dois heróis do regime
do general Tito, usa o

corpo como médium.
Dor, risco e a interação
com o público influen-
ciam a obra, acredita.
Já em 1974, convidara

quem quisesse a usar
objetos (uma pena, azei-
te, rosas, uma arma..,)
no seu corpo. Saiu
ensanguentada, "exaus-
ta mas viva", como
recordou recentemente.
Aos 73 anos, Abramovic
celebra quase 50 de

performances na re-
trospetiva The Cleaner,
tem um instituto com o

seu nome (MAI), entrou
de vez na pop culture
e... não pretende parar.
5.5.C.

KENDRICK
LAMAR
O génio
de Compton
É difícil encontrar um
artista mais elogiado
nesta década do que
Kendrick Lamar. Um top
dos 50 melhores discos
dos últimos dez anos,
provavelmente terá três
do rapper de Compton,
Los Angeles. A fusão
de hip-hop com jazz e a
mestria com que cospe
versos já o colocariam
no panteão musical da
década, mas são as le-
tras e a iconografia que
o destacam de todos os
outros. Em To Pimp a
Butterfly, colocou-se no
centro do debate sobre
raça nos EUA e o single
Alríght tornou-se o hino
do movimento Black
Lives Matter. Com o
disco seguinte, DAMN,
fez História ao receber
um Pulitzer, a primeira
vez que o prémio não é
atribuído a alguém da
área da música clássica
ou do jazz. Há 20 anos,
um rapper denso
como Kendrick talvez
corresse o risco de ficar
preso num nicho, mas
ele é uma megaestrela,
provavelmente o maior
rapper vivo.
O rei no género musical
que domina hoje
o mundo. N.A.



Ai Weiwei
O dissidente chinês que defende os refugiados
Feiras de arte? Leilões milionários? O público de The Rest, novo
documentário do multifacetado artista chinês Ai Weiwei, pede
mais ambição. À semelhança do filme anterior, Human Flow
(exibido no Festival de Veneza em 2017), denuncia os perigos
vividos pelos migrantes até chegarem à Europa. Os refugiados
são, hoje, a grande causa do artista plástico, cuja produção
assenta no ready made em grande escala (veja-se o seu colossal
barco negro com 60 metros, apinhado de almas), na fotografia,
na arquitetura (colaborou na construção do estádio The Birds
Nest, em Pequim) e na performance. E célebre o vídeo em que
deixa cair um vaso da dinastia Han com dois mil anos - "atitude

juvenil" que, diz, já não lhe interessa. Em 2016, o artista instalou
um atelier na ilha de Lesbos, aí recolhendo 14 mil coletes salva-
vidas com que forrou as colunas da Konzerthaus, em Berlim - um
"memorial". E fez-se fotografar como Alan Kurdi, o menino sírio
de 3 anos que morreu afogado na Turquia. Ai Weiwei, 62 anos,
filho de um poeta exilado durante a Revolução Cultural de Mao,
foi considerado o artista mais poderoso do mundo da arte (pela
revista Art Review) em 2011. O mesmo ano em que a contestação
ao governo chinês levou à sua prisão (três meses num lugar não
revelado), à demolição do atelier e a acusações de pornografia e

de evasão fiscal. Saiu da China em 2015, vive hoje no Reino Unido,
mas sabe que está numa "luta com 120 rounds". s.s.e.

RICARDO ARAÚJO
PEREIRA
Um caso sério
de humor
0 sócio n e 12 049 do Benfica não
é só o melhor escritor português
de humor, o que já não seria coi-
sa pouca. Ricardo Araújo Pereira
é o humorista mais completo da
História recente; como se não
bastasse a qualidade da escrita,
tão hiLariante como acutilante,
ainda tem o desplante de ser
bom ator (o que já se notava
desde os tempos dos vídeos se-
miamadores do Gato Fedorento)
e melhor apresentador (a forma
como conduz os seus talk shows
está ao nível de um Jon Stewart,
embora com um estilo próprio).
As suas chalaças nunca são gra-
tuitas - por detrás de uma piada
está sempre uma critica cáusti-
ca, uma análise inteligente, uma
observação perspicaz. E quando
lhe apontam a óbvia genialidade,
encolhe os ombros e muda de
assunto, com uma humildade

que não parece fingida, como se
acreditasse realmente que o que
faz não é nada de especial. Mas
é, não há volta a dar, apesar da

facilidade aparente com que tudo
lhe sai. Ricardo é o humorista

que faz rir, e muito, e que simul-
taneamente é levado mais a sério
do que a maioria dos comentado-
res políticos... sérios. E quando
aponta baterias aos poderosos,
eles também se riem. Mas o riso
sai-lhes amarelo. L.R.



JORGE JESUS
Hino ao

desassossego
Uma coisa é certa: onde está

Jorge Jesus não há sossego.
Terá sido sempre assim na vida
e na carreira deste treinador de

futebol, mas foi na última década

que chegaram os títulos e a glória.
Em 2010, JJ entrou pela primeira
vez para a galeria dos campeões,

levando o Benfica à conquista
do título nacional. Em seis anos

somou dez títulos (três Ligas, uma
Taça de Portugal, cinco Taças da

Liga e uma Supertaça). Mudou-se

para o Sporting em 2015. Ganhou

pouco, mas revolucionou a equipa,
praticou bom futebol, apaixonou os

adeptos e bateu recordes. Até que
o ataque à Academia de Alcochete

o obrigou a deixar Portugal. Em
maio deste ano, aterrou no Rio

de Janeiro para agitar e reerguer
o colosso adormecido que era

o Flamengo. Numa vertigem
de futebol espetacular, Jesus

conseguiu, finalmente, aos
65 anos, conquistas à altura do

seu ego e um lugar na História do
futebol. E ainda há um Mundial de

Clubes para disputar... M.B.M.

GRETA THUNBERG
A adolescente que

quer salvar o mundo
Com apenas 16 anos, pode dizer-se
dela que é a principal líder política

nascida já neste século. E, como
todos os políticos e revolucionários,

é amada por uns e odiada por outros.
Greta Thunberg, nascida na Suécia

em 2003, começou o ativismo contra
o que considerava ser a mação dos

governos no combate às altera-
ções climáticas com uma greve às
aulas, iniciada em agosto de 2018.

O exemplo da adolescente foi sendo
repetido por outros estudantes e
alastrou até se tornar um movi-

mento global de jovens, que exige
medidas urgentes e radicais para
resolver o problema. "Nós temos

todos os factos e soluções, Só

precisamos de acordar e mudar",
disse Greta numa conferência em

Estocolmo. Esta é a sua mensagem
central, que tem a vantagem de

ser suficientemente simples para
que todos a compreendam - e a

desvantagem de ser simplista,
face à complexidade do tema. Sim,
conhecemos as soluções: deixar de

queimar combustíveis fósseis. Não,
não é fácil implementá-las: não

se muda o paradigma energético
de um momento para o outro. Mas

Greta Thunberg tem o condão de ter
despertado consciências e trazido

as alterações climáticas para a

agenda mediática. E, sobretudo, de
ter arregimentado os jovens para

esta guerra. Serão eles os próximos
líderes. De uma forma ou de outra, a

mudança está nas suas mãos, L.R.

THOMAS PIKETTY
Economista pop
Não é todos os dias que um economista
salta repentinamente para a ribalta. Mas foi

isso que aconteceu a Thomas Piketty em
2013, quanto publicou O Capital no Século
XXI. Um livro sobre desigualdade e acumu-
lação de riqueza, cuja tese central é a de

que a rendibilidade do capital avança a um
ritmo mais rápido do que a economia, o que
significa que há uma tendência para uma
concentração cada vez maior da riqueza
num pequeno grupo de pessoas. Inespera-
damente, o livro tornou-se um bestseller
e o mais vendido de sempre da Harvard
University Press. Deu também um impulso
ao debate sobre desigualdade, ao trazer
credibilidade académica às reivindicações
dos que gritavam nas ruas "we are the 99%".
Este debate só tem aumentado de volume
e culmina, para já, com dois dos principais
candidatos à Presidência dos EUA a propo-
rem novos impostos sobre a riqueza. N.A.

JULIAN ASSANGE
Torturado
pelo WikiLeaks
Em 2010, o mundo ficou a conhecer os crimes
de guerra cometidos no Iraque e no Afega-
nistão graças às denúncias do WikiLeaks,
organização cofundada, quatro anos antes,
pelo australiano Julian Assange com o intuito
de divulgar documentos e informações de
interesse público. Tal ousadia colocou-o logo
no radar da justiça dos EUA e a sua história na
última década prova-o. Acusado de violação
na Suécia, viaja para o Reino Unido e acaba por
pedir asilo político na embaixada do Equador
em Londres. Durante mais de sete anos, per-
maneceu aí recluso mas, em abril, o Governo
de Quito retirou-lhe a proteção diplomática
e as autoridades britânicas meteram-no na

prisão de alta segurança de Belmarsh.
0 advogado suíço Nils Melzer, relator especial
da ONU para a tortura, considera que a vida de

Assange está em risco. Se ele for extraditado
para os EUA, habilita-se a uma sentença que
pode chegar a 175 anos de cárcere. F.F.
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Joe Berardo
Ojogador

que nada deve

Já foi o quinto homem mais
rico em Portugal e uma figura
incontornável da vida pública
nacional quando, em abril de

2006, "entregou" ao Estado a sua
notável coleção de arte moderna

e contemporânea para ser exibida
no CCB. Mas as vontades mudam

com os tempos, e a década que
agora termina revelou outras
facetas mais controversas de

Joe Berardo. Hão de passar
anos até que se apaguem da

memória coletiva as suas palavras
na comissão parlamentar de

inquérito à Caixa Geral de

Depósitos. Especialmente
a parte em que Joe Berardo

afirmou, convictamente: "Eu,
pessoalmente, não tenho dívidas,

claro que não tenho dívidas." A
resposta dos três bancos, CGD,

BCP e Novo Banco, credores
de quase mil milhões de euros

emprestados às empresas de
Berardo para financiar o "assalto"

ao BCP, não se fez esperar. Em
setembro, o tribunal decretou o

arresto de duas mil obras de arte
do comendador madeirense. Um

dos objetivos da ação é aceder
à Coleção Berardo, avaliada

pela Christie's em 316 milhões
de euros, mas cuja venda se

encontra interditada até 2022,
ao abrigo do protocolo com o
Estado português. É por isso

que a próxima década deverá
ser palco de um dos mais

intrincados conflitos jurídicos
com a banca portuguesa, já que,

de seu, Berardo tem apenas uma
garagem no Funchal. c.t.

HARVE Y WEINSTEIN
O detonador
do #MeToo
0 homem da Miramax, que produziu
clássicos como Sexo, Mentiras e
Vídeo, Jogo de Lágrimas, Puto Fiction
e Shakespeare ín Love era um senhor
influente na indústria de Hollywood.
Conquistava um Oscar por ano e vários
Palmas de Ouro em Carmes. Criou, com
o irmão, um estúdio de cinema com o
seu nome. Caiu em desgraça há dois

anos, quando perto de uma centena de
denúncias de assédio e de abuso sexual
feitas por atrizes que trabalharam com
ele, e ocorridas há quase duas décadas,
vieram a público. Convidava-as para
uma reunião de trabalho e recebia-as
nu, com pedidos impróprios e a troco de

avanços na carreira delas. Lúcia Evans,
Ásia Argento, Angelina Jolie, Ashley Judd
e Gwyneth Paltrow deram visibilidade
ao caso e Rose McGowan processou
Weinstein por intimidação, difamação e
tentativas ilegais de silenciar as vítimas
e impedir o lançamento da sua biografia,
Brove. Surgiu o movimento #MeToo e, em
setembro, She Said, o livro das jornalistas
de investigação do New York Times, Jodi
Kantor e Megane. A par do divórcio, da
demissão da Weinstein Comparty e da

expulsão da Academia de Hollywood, o

produtor de Sacanas sem Lei responde,
em janeiro próximo, por cinco crimes
sexuais, incluindo o de violação, e pode
ser condenado a prisão perpétua. CS.



CARLOS COSTA
Erros e falhas de percurso

Erros e falhas de supervisão acumulados, bancos a

colapsarem como castelos de cartas e contribuin-
tes chamados a suportar uma fatura de milhares de

milhões de euros. Com a crise financeira, as fragili-
dades do sistema bancário ficaram à vista, mas todos

esconderam o problema - a começar pelo Banco de

Portugal. "A banca está sólida" era a mensagem repe-
tida até à exaustão pelo governador Carlos Costa. Mas

não estava. Apesar do reforço na vigilância, as falhas
de supervisão conduziram em 2014 à resolução do

BES, que entrou em colapso apenas dois meses de-

pois da saída "limpa" de Portugal. Sob o comando de

Carlos Costa, o banco central diagnosticou o excesso
de dívida e impôs um anel de proteção {ring fencing)

entre o banco e as empresas do grupo. Porém, tardou
em afastar Ricardo Salgado da direção do BES, apesar

de ter motivos para lhe retirar a idoneidade. Em vez
disso, negociou a "sucessão suave" do banqueiro.

Quando finalmente aconteceu, já era tarde. À medida

que o cerco se apertava, maior era a fuga para a frente
do antigo presidente do BES, aumentando o grau de

exposição do banco e arrastando a Portugal Telecom
na queda. Toda a esquerda política, incluindo o PS,

lhe montou cerco, havendo até um braço de ferro com
António Costa. O governador, com independência do

poder político, nem pestanejou e vai cumprir tranqui-
lamente o que resta do seu mandato. C.T.
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RICARDO SALGADO

Quem mandava nisto tudo

Há uma década, enchia peças de telejornais a criticar a

intenção do governo taxar os bónus dos administradores

e gestores da banca e merecia artigos no Público sobre a

sua influência, com quadras da Portugal Telecom (PT) a

dizerem coisas como esta: "Daqui a 20 anos, terão passa-
do pelo governo 20 primeiros-ministros, a PT terá conheci-
do 20 presidentes, mas a família [Espírito Santo] ainda cá

estará." Ninguém sonhava então que apenas quatro anos

depois, a 28 de julho de 2014, o banqueiro chegaria à últi-

ma reunião da família para anunciar aquilo que ninguém
queria ouvir: "O grupo acabou." Era o velório antecipado do

fim da era Espírito Santo. Salgado já não era mais o todo-

-poderoso presidente do Banco Espírito Santo (BES), tinha
sido detido e interrogado no caso Monte Branco e, seis

dias depois, a 3 de agosto de 2014, era anunciada a medi-
da de resolução. Desde então, foi constituído arguido no

processo do BES; arguido no caso das rendas da EDP por
suspeitas de corromper o ex-ministro Manuel Pinho e acu-
sado, no processo Marquês, de pagar 12 milhões de euros
a José Sócrates quando aquele era primeiro-ministro.
Talvez já ninguém se lembre de que nessa altura era uma
referência do sistema financeiro e repetia em entrevistas

que "um banqueiro não tem preferências políticas". S.C.
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José Sócrates
O que efeito do animal feroz?
Em dez anos, a vida pode dar muitas voltas. José
Sócrates que o diga. No espaço de uma década,
foi primeiro-ministro; viu o País ir à falência e

anunciou em direto que Portugal tinha chamado
a Troika; demitiu-se, perdeu umas legislativas e
afastou-se da liderança do Partido Socialista; foi
estudar para Paris, voltou para fazer comentário
na RTP e caiu definitivamente em desgraça, a
21 de novembro de 2014, quando foi detido no
aeroporto de Lisboa e ficou em prisão preventiva
durante 288 dias. Ficará para a História como o

primeiro primeiro-ministro português acusado
de receber milhões de euros em troca de alegadas
decisões políticas. As escutas telefónicas do

processo Marquês - a falar sobre a casa de Paris
ou a pedir fotocópias ou garrafas de vinho em
envelopes - foram pasto para os humoristas.
Isso e as suas próprias declarações. Como
aquelas que proferiu perante o juiz de instrução,
dizendo que fazia umas férias normais de classe
média (de 40 mil euros) e levando, no bolso,
uns módicos 10 mil euros em notas. s.e.

JOSEPH BLATTER
Ele era o dono da bola
Foi o homem mais poderoso do mundo

do futebol até 2015, quando caiu em
desgraça e foi obrigado a abandonar

o cargo por ser alvo de acusações
de corrupção, de receber e pagar
subornos e lavagem de dinheiro.

Antigo secretário-geral e sucessor do

brasileiro João Havelange no topo do

organismo máximo do futebol mundial,
este suíço de 83 anos foi figura central
no processo de transformação do des-

porto-rei numa colossal máquina de
fazer dinheiro. Acabou trucidado pelo

maquinismo que ajudara a criar, sendo
banido do futebol por um período de

oito anos, posteriormente reduzido

para seis. A decisão dos órgãos disci-

plinares da própria FIFA só aconteceu

depois de Blatter ser formalmente
acusado pela Justiça da Suíça e dos

Estados Unidos da América. Tinha
acabado de ser eleito para o quarto

mandato. M.B.M.

ISABEL DOS SANTOS
A perder poder

Durante o longo mandato do pai, Isabel dos
Santos ascendeu ao estatuto de mulher mais
rica de África. Com uma fortuna estimada em
quase três mil milhões de dólares, a "prince-
sa" de Angola começou a comprar empresas
baratas quando poucos se atreviam a investir

em Portugal. Passados dez anos, mantérn-
-se acionista da Galp Energia, da Nos, da

Efacec e do Eurobic, depois de ter trocado a

participação no BPI pelo controlo do BFA an-
golano. Mas, agora, os seus sócios temem as

repercussões do cerco ao clã Dos Santos que
o novo presidente de Angola, João Lourenço,
começou a fazer quando tomou posse em fi-

nais de 2017. A exoneração da Sonangol, para
a qual tinha sido nomeada pelo pai, ainda

fará correr muita tinta, já que é suspeita de
ter desviado cerca de 38 milhões de dóla-

res para uma empresa no Dubai. Isabel dos
Santos defende-se, afirmando que há uma
narrativa negativa contra si e que sempre
foi alvo de escrutínio por ser uma "pessoa

politicamente exposta". A empresária é, sem
dúvida, uma das figuras desta década, mes-
mo que tenha chegado ao fim da mesma em

clara perda de poder. C.T.

MICHEL HOUELLEBECQ
O dedo na ferida
"Controverso" podia ser o nome do
meio do escritor francês Michel Hou-
ellebecq, e ele não o desdenharia. Mas,
no dia 7 de janeiro de 2015, tudo tomou

proporções demasiado assustadoras.
Nesse dia, chegou às livrarias o seu
sexto romance: Submissão imaginava
a eleição, em 2022, de um novo Presi-
dente de França, saído de um partido
muçulmano. Nesse mesmo dia, che-

gava às bancas um novo número do
semanário satírico Charíie Hebdo com
um escavacado Houellebecq dese-
nhado na capa, prevendo que perderia
os dentes em 2015 e respeitaria o
Ramadão em 2022. E nesse exato dia,
pela manhã, o inimaginável aconte-
ceu: terroristas de inspiração islâmica
radical entraram, armados até aos
dentes, pela redação desse mesmo
Chariie Hebdo e mataram 11 pessoas,
incluindo alguns dos seus melhores
jornalistas/cartoonistas. P.O.A.



AUNG SAN
SUUKYI

ícone
quebrado

A amplitude de emoções
despertadas por Aung

San Suu Kyi ultrapassa
tudo o que se podia ima-

ginar: em poucos anos,
a mulher budista de

rosto sereno e de olhar
firme passou de ícone

da liberdade, suportan-
do décadas de prisão

domiciliária, a acusada
de diversas atrocidades
contra a minoria muçul-

mana rohingya. Longe
vão já os dias de novem-

bro de 2010 em que, pela
primeira vez em muitos
anos, a Nobel da Paz de

1991 experimentou a

liberdade, quando a feroz
ditadura militar, que

governava o país fundado
pelo seu pai, começou

a dar sinais de abertura
democrática. Aclamada

por um povo que lhe
chamava The Lady e que
sempre a venerou como

símbolo de liberdade,
Aung San Suu Kyi iniciou

então uma colaboração
com os militares, que

se destinava a garantir
a transição democrática

do país. Em 2016, após o

seu partido esmagar nas
urnas, tornou-se a líder

de facto da Birmânia, em-
bora sem poder exercer
o cargo de forma oficial.

Foi aí que começaram os

problemas. A repressão
militar a um grupo insur-

gente rohingya depressa
alastrou a toda a etnia.
Perante o seu silêncio,

que será quebrado em
breve: quando responder

no Tribunal Penal Inter-
nacional à acusação de

genocídio. R.T.G.

VIKTOR
ORBÁN

Craque
iliberal
Quando era miúdo, queria
ser jogador de futebol
mas o destino quis que
se tornasse um profis-
sional da política, que
continua a ser fanático
pela bola e até se deu
ao luxo de adquirir o

clube da sua terra natal,
o Felcsút F.C. Prestes a
tornar-se o mais lon-

gevo primeiro-ministro
da História da Hungria,
cargo que ocupou entre
1998 e 2002 para depois
reincidir desde 2010,
Viktor Orbán é um mestre
a fintar adversários e a
seduzir multidões. O seu
talento para ocupar e
exercer o poder permi-
tiu-lhe, na última década,
conquistar três maiorias
absolutas, alterar a Cons-
tituição, efetuar reformas
polémicas e assumir-se
como um líder "iliberal".
A sua deriva autoritária
e o seu discurso na-
cionalista e xenófobo
acentuaram-se com a
crise migratória iniciada
em 2015 e, desde então,
o Governo de Budapeste
tornou-se um exemplo
para os novos populistas
do Velho Continente, caso
do italiano Matteo Salvini,
e um quebra-cabeças
permanente para a União
Europeia. As eleições
autárquicas de outubro
demonstraram que Orbán
e o seu partido, o Fidesz,
não são invencíveis. F.F.

Lula da Silva
Fato de macaco com colarinho branco

A sua imagem de trabalhador humilde, de
sindicalista corajoso e de homem impoluto foi
arrasada no processo Lava Jato, um tsunâmi
político que mudou a sociedade brasileira.
O calvário de Luiz Inácio (Lula) da Silva, agora
com 74 anos, começou em meados da década,
com as investigações que haveriam de conduzir à

acusação em dez processos por lavagem de dinheiro,
corrupção passiva e ocultação de património.
O colarinho branco nunca assentou bem na bata
de metalúrgico deste operário que fez história
quando, em 2003, foi eleito, pela primeira vez,
Presidente do Brasil (tendo sido reeleito e exercido
o cargo até 2011). Suspeito de ter sido compensado,
por corrupção, pelo célebre apartamento tríplex
de Guarujá, pela construtora OAS, e de ter sido
ilicitamente favorecido com obras e equipamento
pela Odebrecht e pela OAS, na sua Quinta de Santa
Bárbara, com 173 mil metros quadrados, em Atibaia,
Lula foi o anjo caído da política brasileira que fez
implodir o PT (Partido dos Trabalhadores), fundado
por si em 1980. Mas ele ainda é o herói romântico
de milhões de brasileiros, divididos entre os que o

querem ver apodrecer na prisão e os que acreditam
na sua inocência. Já viu agravada a sua pena de
nove anos para 12 e, depois, para 17. Após ter sido
impedido de concorrer às presidenciais de 2018
e de cumprir 580 dias de cadeia, foi solto, para
aguardar, em liberdade, as decisões do Supremo, f.l.



TRAVIS KALANICK
Odiado dentro efora da Über

Em 2010 a Über conquistou a cidade de São Francisco,
nos EUA, e pouco tempo depois, o resto do mundo.

A empresa criada por Travis Kalanick e Garrett Camp
mudou, irreversivelmente, a forma como nos locomo-

vemos. E, por essa razão, os taxistas em redor do globo
têm um ódio particular à Über e, por sua vez, há quem
tenha um ódio de estimação a Kalanick. O empresário,

que se tornou milionário aos 30 anos, depois de ter
vendido a sua segunda empresa (a Red Swoosh, de

partilha de ficheiros online), é conhecido por ter criado
uma cultura empresarial machista e bastante agres-

siva, com relatos de ter ignorado denúncias de abuso
sexual e de promover um ambiente de trabalho hostil.

Em entrevistas, Kalanick chegou a tentar defender o seu

comportamento com o seu percurso empresarial - as
duas organizações que criou antes da Über não foram

propriamente um sucesso, em termos de contas, tendo
a primeira falido -, mas a verdade é que nunca conse-

guiu "limpar" a sua imagem. Em 2017, renunciou ao

cargo de CEO da Über, alegando questões familiares (a
mãe morreu num acidente de barco pouco tempo antes).

Depois de ter valido mais de 70 mil milhões de dólares,
a Über vive agora o seu "pior" período, com o valor de

mercado a colocá-la abaixo dos 50 mil milhões - o mais
baixo desde que entrou em bolsa. M.V.L.
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ABU BAKR
AL-BAGHDADI

Califa
sanguinário

A 29 de junho de 2014,
na grande mesquita de

Mossul, no Norte do Ira-
que, e com um turbante
negro na cabeça, aces-
sório que só deve ser

usado pelos descenden-
tes do profeta Maomé,
apresentou-se aos fiéis
como "Califa Ibrahim" e
disse estar pronto para
"liderar os muçulmanos

em todo o mundo". A

partir desse momen-
to, a vida do iraquiano

Ibrahim Awad Ibrahim Ali
al-Badri nunca mais foi

a mesma. 0 mundo pas-
sou a conhecer o líder

do Daesh e ele conver-
teu-se no homem mais

procurado do mundo
- sob o cognome de Abu

Bakral-Baghdadi. No
outono desse ano, o seu
califado tinha já engolido

enormes parcelas do

Iraque e da Síria, numa
área duas vezes e meia

superior à superfície de

Portugal continental.
E os crimes cometidos
pelos seus seguidores
multiplicavam-se em

série, no Médio Oriente e

no resto do planeta. Ele
próprio se encarregou
de degolar "infiéis" e

de violar as numerosas
escravas sexuais que lhe

arranjavam. Uma delas
foi a ativista norte-a-

mericana Kayla Muller,
falecida em 2015, aos

25 anos, após 18 meses
de cativeiro. O nome

desta jovem foi usado

pelos EUA para batizar a

operação que culminou
na morte do líder terro-
rista, a 27 de outubro,

em Baricha, no Noroeste
da Síria. A execução de

Baghdadi não significa
o fim do Daesh: o grupo
tem ainda filiais e mili-

tantes numa vintena
de países, f.f.

í.tDEÍ? DA iíLf- ".í- :_I; NISSAN

CARLOS GHOSN
A queda do "anjo"
Foi uma espécie de Messias da
indústria automóvel. Teve honras de
herói na famosa banda desenhada
japonesa, A revista Fortune con-
siderou-o o empresário do ano na
Ásia, em 2002, e, no ano seguinte,
o Financiai Times colocou-o entre
os cinco CEO mais influentes do
mundo. Carlos Ghosn começou a
sua carreira na Michelin, onde con-
seguiu salvar a divisão da América
do Sul. Foi para a Renault em 1996
e, no ano seguinte, conseguiu que
a empresa desse lucros. Em 1999,
decide entrar no capital da Nissan,
que acumulava dívidas de 20 mil
milhões de euros e que ganhava
dinheiro com apenas três dos seus
46 modelos. Contra todas as pro-
babilidades, Ghosn definiu etapas e

garantiu que se demitia caso não as

cumprisse. Em 2002, a Nissan tinha
metade da dívida paga e apresenta-
va uma taxa de rentabilidade de 4,5
por cento. Foi convidado para dirigir
os gigantes norte-americanos Gene-
ral Motors e Ford, mas declinou os
convites. Entrou no capital da Mitsu-
bishi e criou o terceiro maior grupo
automóvel do mundo. O céu parecia
ser o limite, mas, a 19 de novembro
do ano passado, foi detido quando
aterrou num jato privado em Hane-
da, Tóquio, acusado de usar fundos
da Nissan para benefício pessoal
e de desviar dinheiro através de
uma subsidiária do grupo que fazia

pagamentos a uma terceira em-
presa pertencente a Carlos Ghosn.
Continua a afirmar-se inocente,
mas a sua aura está seriamente em
causa. P.S.



(CONE

Cristiano Ronaldo
Vencedor nato

A ascensão de Cristiano
Ronaldo começou, é claro, na

primeira década do século,
altura em que, com as cores do

Manchester United, foi eleito
pela primeira vez o "melhor do

mundo", se sagrou campeão
mundial de clubes, venceu

uma Liga dos Campeões e foi
tricampeão inglês. Mas foi com

a chegada ao Real Madrid que
o craque português cimentou

o estatuto de estrela maior
do futebol mundial, posição
que vem partilhando com o

argentino Leonel Messi. Nos
últimos dez anos, ao serviço
dos merengues, CR7 ganhou

tudo o que havia para ganhar:
quatro Champions, três

mundiais de clubes, três ligas
de Espanha, duas Taças do Rei,

duas Supertaças Europeias e
outras tantas de Espanha. Em

2018, trocou o Real Madrid
pela Juventus e foi campeão
de Itália. Acima de tudo isto,

por Portugal, sagrou-se
campeão da Europa, em 2016, e

vencedor da primeira Taça das
Nações, no verão passado. Foi

também nesta década que, a
nível individual, o palmares de
Cristiano Ronaldo, atualmente
com 34 anos, se viu reforçado
com mais quatro galardões de

Melhor Jogador do Mundo. Isto
enquanto foi batendo inúmeros

recordes de golos marcados.
M.B.M.

ATOR E ATIVISTA

LEONARDO
DICAPRIO
O persistente
Não fosse também ele um
produtor arrojado e um
filantropo de causas maiores
e poderíamos escrever que
o seu papel em Era Uma Vez
Em... Hollywood, de Quentin
Tarantino, lhe assenta como
poucos. Não podemos.
A vida de Leonardo DiCaprio
extravasa a do ficcionado
ator Rick Dalton - e não
falamos apenas da sua
carreira em Hollywood, onde
nasceu há 45 anos.
Se há década que o define,
é esta última. E como se
todos os anúncios, com
que se estreou em criança,
e todos os filmes e séries
em que participou tivessem
entrado num conluio para
lhe valerem os prémios que
a crítica ia dizendo merecer.
As nomeações foram tantas
que, em 2016, o estúdio The
Line Animation desenvolveu
o jogo online Leo's Red
Carpet Rampage que tinha
como objetivo ajudar o
ator a ultrapassar vários
obstáculos, a caminho do

almejado Oscar. Nesse
mesmo ano, a Academia
premiava-o finalmente pela
sua interpretação em The
Revenant: O Renascido, de
Alejandro González Inárritu.
Mas o papel que diz melhor
lhe assentar é o de defensor
do ambiente, causa a que
dedica a melhor parte dos
seus dias. Bolsonaro que
se cuide, porque DiCaprio
promete não deixar cair
a Amazónia. R.R.

APRESENTADORA DE TELEVISÃO

CRISTINA FERREIRA
O seu toque é de Midas
Quando se transferiu da TVI para a SIC,
Portugal escandalizou-se com a quantia
que a empresa de Balsemão iria passar
a despender com uma apresentadora
de televisão (falou-se em 80 mil euros por
mês). Um ano depois, poucos serão os que
ainda se indignam. Se Cristina Ferreira
valia ouro na estação de Queluz, passou
a ser como platina em Laveiras, Paço de
Arcos. Desde a mudança, a apresentadora
de 42 anos fez o inimaginável - ganhou,
primeiro, as manhãs da SIC e depois,
beneficiando dessa liderança, a estação
passou a ser o canal generalista mais
visto em Portugal. Posto que manteve
durante todos os meses de 2019.
Goste-se ou não do estilo, é inegável que,
durante a década de 2010, Cristina Ferrei-
ra, que cresceu na zona saloia da Malveira,
se transformou numa das figuras públicas
mais mediáticas do País. Nas redes so-
ciais, soma quantias de dimensões pouco
nacionais: no Instagram tem mais de um
milhão de fãs e no Facebook há um milhão
e 745 mil de pessoas a segui-la.
Ao mesmo tempo, tornou-se uma empre-
sária, com um bloque (Daily Cristina), uma
revista com o seu nome e outros negócios,
que vão da roupa aos perfumes. L.O.



SELECIONADOR NACIONAL

FERNANDO
SANTOS

O engenheiro
do Euro

Muitos não lhe apreciam
o estilo. Acham que é um

treinador resultadista,
que sacrifica invaria-

velmente a qualidade
do jogo. Para Fernando

Santos, se empatar for
suficiente para conseguir

alcançar um objetivo
maior, pois é nisso que

ele se concentra. Depois
logo se vê se dá para

ganhar e se se consegue
dar espetáculo. Este

pragmatismo tem-lhe
valido inúmeras críticas,

mas a verdade é que,
desde que o engenheiro

assumiu os comandos da

Seleção Nacional, os su-
cessos repetem-se. Como

esquecer o maior feito
de sempre do futebol

português, aquela vitória
sobre França, em Paris,

que valeu a conquista
do título de campeão da

Europa de futebol? Para a

História ficará também a

vitória, no verão passado,
na primeira edição da

Liga das Nações. Pelo
meio, Portugal não falhou

nenhuma qualificação.
Em 2018, foi ao Mundial

da Rússia e, este ano, foi

garantida a presença no

Euro 2020. Venham de

lá a Alemanha e França!
M.B.M.

ENCENADOR E DRAMATURGO

TIAGO
RODRIGUES

Todos
os palcos

do mundo
Ao contrário do que
vai acontecendo na

literatura, na música e

em algum cinema de

autor, o teatro portu-
guês tem muito pouca

tradição no que toca
a saltar fronteiras e

a chegar aos palcos
internacionais.

Tiago Rodrigues tinha
37 anos quando, no

final de 2014, para
surpresa de muitos

(ele próprio incluído)
foi anunciado como

novo diretor artístico
do Teatro Nacional

D. Maria 11, cargo que
ocupa até hoje. Essa

grande responsabili-
dade não o fez afas-
tar-se demasiado do

seu trabalho criativo.
Notabilizado, sobretu-

do, pelo modo como
recria e reconstrói

textos clássicos, viu

uma peça sua (Sopro,
verdadeira homena-

gem ao teatro, basea-
da em Cristina Vidal,

ponto do D. Maria II

durante muitos anos)
estrear-se no Festival

de Avignone outras

(como By Heart, em

que dez espectadores
têm de aprender um

poema de cor) viajar
pelo mundo inteiro,

com muitas lotações
esgotadas.

Este percurso de

exceção foi distingui-
do em 2018, em São

Petersburgo, Rússia,
com o Prémio Europa

de Teatro/Realida-
des Teatrais (uma

iniciativa criada em
1986 pela Comissão

Europeia). P.D.A.

ARTISTA PLÁSTICA

JOANA
VASCONCELOS
A internacional
Está habituada a en-
frentar alguma condes-
cendência por parte do
meio artístico nacional
face à sua reinvenção de

materiais quotidianos
e ao seu sucesso popu-
lar - este demonstrado
na sua primeira grande
retrospetiva, em 2010, no

Museu Coleção Berar-
do. Ao longo da última
década, a artista plástica
fez (ainda mais) suas as
bandeiras do género e da

internacionalização: Joa-
na Vasconcelos, 48 anos,
abelha-mestra de um ate-
lier-oficina com dezenas
de pessoas, ganhou novos
rótulos de "primeira
mulher a,..". Foi a primeira
artista, a primeira por-
tuguesa e a mais jovem
artista a expor no Palácio
de Versalhes, em 2012
(e aí bateu o recorde de
visitantes dos últimos 50
anos, 1,8 milhões). Nesse

ano, foi a primeira artista
contemporânea nacional
a Lançar uma fundação
com o seu nome. Em 2013
transformou um cacilhei-
ro numa obra flutuante,
Trafaria Praia, que repre-
sentou Portugal na Bienal
de Veneza - o mesmo ano

em que ocupou o Palácio
Nacional da Ajuda com a

exposição individual mais
vista de sempre em Por-

tugal. Em 2018, tornou-se
a primeira portuguesa a

expor individualmente
no Museu Guggenheim
Bilbao. S.S.C.

CANTORA

TAYLOR SWIFT

Espelho meu...

O triunfo de Taylor Swift na segunda década
do século mede-se, sobretudo, em números.

Musicalmente não inventou a roda (antes

pelo contrário) e, em termos de intervenção
social e artística a partir da música pop, não

destronou Beyoncé. Mas a ascensão desta

miúda, que em dezembro de 2010 comple-
tou 21 anos, impressiona. Aqui chegados, e

olhando para a lista, da revista Forbes. das

mulheres mais bem pagas no mundo da

música em 2019, vemos que Taylor Swift
não só está em primeiro lugar (com ganhos
na ordem dos 185 milhões de dólares) como
deixa a segunda classificada a uma longa
distância (Beyoncé, precisamente, com
receitas de 81 milhões). Na lista, também
da Forbes, de celebridades mais bem pagas
do mundo (incluindo, portanto, desportis-
tas e estreLas dos média) o primeiro lugar
também lhe pertence. A cantora, que

começou no universo da música country,
bateu, em 2019, um recorde que pertencia a

Michael Jackson: nos prémios da indústria
norte-americana (American Music Awards)
recebeu já 29 distinções (contra 24 do autor
de Thriller). E vamos para os terrenos onde

se jogam, a sério, as competições de cele-
bridades? Em 2018, Swift foi considerada a

mulher mais influente no Twitter; neste final
de 2019, tem 123 milhões de seguidores no

Instagram - and counting... P.D.A.



ATLETA

Usam Bolt
Apanhem-no se puderem
A carreira vitoriosa do atleta jamaicano começou
ainda na primeira década do século XXI. A glória
olímpica iniciou-se em 2008, nos Jogos de Pequim, e
os recordes mundiais foram fixados em 2009, mas foi
já na última década que Usam Bolt inscreveu em letras
garrafais o seu nome na história do desporto mundial,
tornando-se o único velocista de sempre a vencer em
três Jogos Olímpicos seguidos (2008, 2012 e 2016) as
medalhas de ouro nos 100 e nos 200 metros. Ao todo,
com 33 anos, Bolt arrecadou oito ouros olímpicos,
se somarmos as duas medalhas ganhas nas estafetas
de 4 x 100 metros (foi-lhe retirada a da estafeta dos
Jogos de Pequim por causa de um controlo antidoping
positivo de um seu parceiro de equipa). Foi também
nestes últimos dez anos que o velocista jamaicano
conseguiu chegar aos 11 títulos mundiais. Ficou
conhecido como Lightning Bolt (Raio de Luz).
Não apenas pela velocidade a que corria mas também ¦

por se ter tornado um exemplo mundial de superação
e competência, oriundo de um dos países do lado
mais pobre e subdesenvolvido do mundo. m.b.m.

PERSONAGENS

SUPER-HERÓIS
Eles salvaram o box qffice
E há quem defenda que também salvaram o

cinema. Uma galáxia de filmes protagonizados
por personagens poderosas, algo disfuncionais
vestidas de licra justa, nascidas nos comics
- e antes estigmatizadas -, invadiu os ecrãs na última década. Ajudou o

facto de, em 2009, a Disney ter comprado a Marvel e o seu catálogo com
mais de cinco mil personagens, por 4 mil milhões de dólares. Aposta
alta? Só as 22 películas da Marvel Studios renderam, até agora, mais de
18 mil milhões de receita mundial, puxados pelo sucesso de Vingadores:
Endgame ou Black Panther. Os filmes do universo DC Comics (Batman,
Super-Homem, Wonder Woman...) somaram seis mil milhões de lucros
(entre 2010 e 2019). Os números não são os únicos superpoderes deste
género cinematográfico revitalizado, que ganhou legitimação cultural.
Razões? Talvez, a necessidade de salvadores pós-crise de 2008-2009,
a valorização dos nerds... Sem esquecer a escolha de bons realizadores,
os efeitos especiais digitais nunca vistos e os guiões alinhados com os
valores atuais (como a diversidade e os direitos das mulheres...) S.S.C.

CANOÍSTA

FERNANDO PIMENTA
O rei da pagaia
É o maior canoísta português de todos os

tempos. Com 30 anos, Fernando Pimenta
nasceu à beira do rio Lima, onde ganhou
amor à modalidade que veio a fazer dele
um dos desportistas mais medalhados
da História. Na década que agora acaba,
o canoísta, atualmente ligado ao Projeto
Olímpico do Benfica, somou um palmares
verdadeiramente impressionante. Em
campeonatos do mundo, tem três medalhas
de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.
Em europeus, são já oito ouros, seis pratas
e nove bronzes. Nos Jogos Olímpicos de
Londres, em 2012, conquistou, juntamente
com Emanuel Silva, a medalha de prata
em K 21000, Quatro anos depois, no Rio de
Janeiro, falhou por pouco uma presença no

pódio em Kl 1000, ficando na quinta posição,
numa corrida em que as algas lhe terão
travado a cadência. Nos jogos europeus,
Pimenta soma já quatro medalhas de prata.
Finalmente, em provas a contar para a Taça
do Mundo, apresenta o brilhante currículo
de 32 presenças no pódio, 13 das quais no

primeiro lugar. M.B.M.

TENISTA

NOVAK DJOKOVIC
À frente numa luta a três
Numa época em que o ténis mundial tem
vindo a ser dominado por três pesos-
-pesados, pode até parecer injusto escolher
Novak Djokovic, de 32 anos, para os
campeões da década e deixar de fora da lista
o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael
Nadai. A verdade, porém, é que, desde 2010,
o tenista sérvio foi aquele que mais tempo
ocupou o número um do ranking ATP.
Ao todo, foram 275 semanas no topo
da classificação mundial, 122 delas
consecutivas. A sua primeira grande
conquista aconteceu em 2008, ano em que
venceu o seu primeiro título do Grand Slam,
o Open da Austrália. Mas foi a partir de 2011

que Djokovic se juntou à luta de titãs que
faz dele, juntamente com Federer e Nadai
um dos melhores tenistas de todos os

tempos. Até ao ano que agora termina,
o sérvio somou mais seis vitórias na

Austrália, cinco em
Wimbledon, três
no Open dos
Estados Unidos
da América e
uma em Rolland
Garros. M.B.M.



Salvador Sobral
O País a seus pés

Do anonimato a um mediatismo
extremo, este continua a ser um
caso raro por cá. Nos primeiros

dias de 2017, praticamente
ninguém se tinha cruzado

com o nome ou a voz do cantor
Salvador Sobral; no fim desse

ano, era um herói nacional.
Pelo meio, venceu o Festival
RTP da Canção (polarizando

reações, em acalorados bate-
-bocas nas redes sociais) e, na

Ucrânia, a 13 de maio, conseguiu
aquilo que, depois de tantas

tentativas falhadas de cantores
portugueses, já parecia da

ordem dos milagres: ganhou,
destacadíssimo, o Festival

Eurovisão da Canção, com um
amplo consenso do júri e dos

espectadores - claro que, nessa
altura, os detratores do seu

estilo peculiar de interpretação
desapareceram ou ficaram muito

caladinhos... A canção Amar
pelos Dois (de autoria

da irmã, Luísa Sobral) fez
História e entrou no nosso
imaginário coletivo. Tanto

a sua personalidade rebelde
e provocadora ("A música não
é fogo de artifício; a música é

sentimento!", disse no palco
festivo de Kiev, onde tinha
acabado de vencer) como a

fragilidade da sua saúde (esse
seu ano louco de 2017 terminou

com uma complexa operação
de transplante do coração)

contribuíram para que todos
os portugueses, de repente, se

sentissem próximos de Salvador.
Para o bem e para o mal. p.d.a.

KIM
KARDASHIAN

Pôr a vida
a render

0 que pode acontecer
a quem nasce na meça

mundial do entretenimento,
filha de um "Rolls-Royce"
da advocacia (Robert Kar-

dashian defendeu o ex-joga-
dor e amigo O.J. Simpson)
e enteada de um campeão

olímpico (Bruce Jenner, hoje
Caitlyn, mulher transgénero

e modelo)? A resposta é
"tudo". Kimberly Kardashian
West, 39 anos, é dona de um

império que vale, segun-
do estimativas da revista

Forbes, quase 336 milhões
de euros e do 26 a lugar no

ranking das celebridades
mais bem pagas da América.
Kayne, o famoso rapper, pro-
dutor e pai dos quatro filhos
de Kim, ficou-se pelos 136

milhões. A socialite admitiu
a Oprah Winfrey que o vídeo
sexual com o namorado de
então, posto a circular há

12 anos, contou para a sua
visibilidade assim como, oito
meses depois, o reality show

sem rival Keeping Up With
The Kardashians, no canal E!
A vida do clã, seguida ao mi-

nuto por centenas de milhões
de fãs, converteu-se num
produto vendável e capaz

de fazer muito dinheiro. As
suas irmãs mais novas são

exemplos de popularidade
quase ilimitada: Kylie Jenner,
22 anos, triunfa na cosmética

e é a mais jovem bilionária
do mundo; Kendall, 25, é uma

modelo disputada à escala
planetária. CS.

KATE MIDDLETON

Influenciadora à força
A comparação surgiu mal foi anunciado o seu
noivado com o príncipe William: bonita, elegante e
carismática, ela tinha tudo para suceder à princesa
Diana. 0 seu casamento, em abril de 2011, seria vis-
to em todo o mundo por 2,5 mil milhões de pessoas,
uma multidão ainda maior do que aquela que, 30
anos antes, assistira ao "sim" entre Diana e Carlos
(750 milhões). Filha de uma antiga hospedeira e de
um piloto que fizeram fortuna a vender artigos para
festas de crianças, Kate Middleton chegou a ser
chamada de Waity Kate, por ter estado oito anos à

espera de ser pedida em casamento pelo príncipe.
Os dois conheceram-se quando estudavam História
de Arte, na Universidade de Saint Andrews, na Es-
cócia. Aos 37 anos e mãe de três herdeiros do trono,
continua a ser seguida - e copiada. O Instituto de
Fotografia de Londres analisou as imagens publica-
das em 2019 por seis contas de moda no Instagram
e concluiu que Kate "rendeu" 634 mil euros às
marcas de roupa e de acessórios que usou. Um só
nnst mm ela vale nuatrn mil purnç P.P.

GEORGE R.R. MARTIN
O patriarca
da "Guerra dos Tronos"
0 inverno dominou o mundo entre 2011 e 2019, mas
isso nada teve que ver com emergências climáticas:
"The winteris coming" era a ladainha temida pelas
personagens da mais vista e premiada (161 nomea-
ções para os Emmy, 58 galardões recebidos) série de
televisão da década, A Guerra dos Tronos. O criador
da saga literária que a originou, As Crónicas de Fogo
e Geío, foi considerado pela Time, em 2011, uma das
figuras mais influentes do mundo. Ex-argumentísta
de Hollywood, frustrado com as limitações impos-
tas aos seus guiões épicos, é, hoje, uma espécie de
Tolkien 2.0 lido por milhões. Assume-se explorador

do vasto universo, por si criado, de Westeros, já lan-
çou nova saga baseada na dinastia dos dragões e

\ está ligado a duas novas séries de TV baseadas
em criações suas. Mas o norte-americano bar-
budo de boné inseparável mantém o tabu sobre
a data de lançamento dos dois últimos volumes
da saga literária há muito prometidos (The
Winds o] Winter e A Dreom of Spring), ultra-
passados pelo fim da série televisiva, com uma

opção narrativa própria. Um acontecimento
inédito que Martin, 71 anos, disse, em entrevis-
ta, ter sido "libertador". S.S.C.



SARA SAMPAIO
O nosso primeiro anjo
Não exageramos se escrevermos que as
coisas começaram a mudar na sua vida
em 2012. Foi nesse ano, ao protagonizar
a campanha internacional Calzedonia
Mar, que a manequim portuguesa deu

os primeiros passos a sério fora do País.

Ainda não tinha as curvas que tem hoje,
como se pode ver no making of disponível
no YouTube, mas as imagens, captadas
pelo conhecido fotógrafo canadiano

Raphael Mazzucco, já transbordavam
de sensualidade. Ainda em 2012, Sara

Sampaio participou em campanhas
da Replay e da Blumarine, ao lado de

modelos como Irma Shayk e Adriana
Lima. No final do ano seguinte, desfilou

pela primeira vez para a Victoria's Secret
e foi eleita modelo revelação pela revista
Hoío! Meses depois, ganhou o título
de Rookie of the Year 2014 da Sports
Ittustrated e, em 2015, entrou no grupo
restrito dos "anjos" da marca de língerie
norte-americana. Só no ano passado
é que vimos mais uma portuguesa a

desfilar para a Victoria's Secret - Isilda
Moreira - mas sem o estatuto de "anjo".

Hoje, com 28 anos e 7,5 milhões de

seguidores no Instagram, confessa-se
interessada em apostar a sério numa
carreira de atriz. R.R.

E.L. JAMES
Pomo para

mamãs
É um daqueles casos

em que a emoção derro-
tou, por KO, a razão. Os

livros da série erótica
As Cinquenta Sombras

de Grey (2011-2017)
venderam mais de 125

milhões de exemplares
em todo o mundo, ape-

sar do vendaval de críti-
cas negativas, incluindo

a de Salman Rushdie,

que afirmou que "nunca
tinha lido nada publica-

do tão mau. Faz Twilight
[a saga de vampiros

de Stephenie Meyer]
parecer o Guerra e Paz".
Mas o público devorou a
história da relação amo-

rosa, apimentada com
sadomasoquismo light,
entre o multimilionário

Christian e a ingénua
Anastasia (e foi vê-la
também ao cinema),
fenómeno incontor-

nável desta década e

que inspirou o termo
"pomo para mamãs". E

há quem defenda que a
britânica Erika Leonard

James, hoje com 56

anos, mudou mesmo o

panorama editorial: foi

o primeiro best-seíler
migrado da autoedição

digital para o papel,
alterou a maneira como

a literatura erótica é

entendida (já não como
um vício a esconder),

inspirou um revival do

género erótico assinado

por mulheres e mostrou
o poder dos leitores.

S.S.C.

ELENA
FERRANTE
A genial

Este é o pseudónimo li-
terário da década, ainda

por desvendar. Mas a

aura criada em torno da
escritora italiana Elena

Ferrante ultrapassa
o mistério da sua iden-
tidade, ainda que esta
seja uma assinalável

atitude contracorrente
à cultura de celebrida-
de e do "escritor-espe-
táculo que vai a todas".
A sua Tetralogia Napo-
litana, composta pelos
livros A Amiga Genial

(2011), História do Novo
Nome (2012), História

de Quem Vai e de Quem
Fica (2013) e História

da Menina Perdida
(2014), transformaram

os leitores de 42 países
(compradores dos

mais de 5,5 milhões
de exemplares vendi-
dos) em cúmplices da

história das amigas Lila
e Lenú, desde a década
de 1950, na tapeçaria
social de uma Nápo-
les suburbana e com
misérias várias. Épico

clássico, despertou
a sedução pela com-
plexidade emocional

da narrativa dada pela
perspetiva feminina.
E há novo romance

prometido: La Vita Bu-
giorda Degli Adulti. Em
2016, o repórter Cláu-
dio Gatti seguiu o rasto
das faturas da editora

de Ferrante e anunciou

que Elena seria Anita
Raja, tradutora roma-
na, mulher do escritor
Domenico Starnone.
Os fãs não gostaram

da intrusão, preferem
o enigma. S.S.C.

MADONNA
A improvável
alfacinha
Nesta década tornámo-
-nos mais desconfiados
em relação a tudo o

que lemos. Quando se

começou a dizer por aí

que Madonna ponderava
passar a viver em Lisboa,
muitos pensaram que
seria um clássico caso
de fake news. Afinal,
o que viria a rainha da

pop fazer para Portu-
gal?! Quando a própria
Madonna começou a pu-
blicar, no seu Instagram,
fotografias na capital
portuguesa já não havia

margem para dúvidas
e a cantora revelaria,
mesmo, a principal razão
dessa grande mudança:
o seu filho David Banda,
entusiasta de futeboi,
queria treinar no Sport
Lisboa e Benfíca.
Artisticamente, esta não
foi a grande década da
mulher que marcou uma
revolução na história
da música pop (o álbum
Rebel Heart, de 2015, foi
mesmo considerado um
fracasso comercial), mas
por cá nunca se falou
tanto no seu nome. E

quem diria que ainda ía-
mos ouvir ecos do fado e
da música cabo-verdiana
num disco de Madonna?
Aconteceu, com Mada-
me X, lançado em 2019.
P.D.A.



ÉDER
A eternidade
num só pontapé
Há tanta gente que passa urna vida
inteira a tentar, em vão, alcançar
a notoriedade e a glória, e outros

que, num instante de felicidade,
conseguem tornar-se eternos. Foi

o que aconteceu a este homem,
Éderzito António Macedo Lopes, de

seu nome, mas que todos guarda-
ram para sempre na memória sim-
plesmente como Éder, o tipo que
fez de Portugal campeão da Europa
de futebol. E conseguiu-o em
poucos segundos, apenas com um

pontapé. Naquela noite de 10 de

julho de 2016, no Stade de France,
em Paris, aquele rapaz desengon-
çado encarnou na perfeição o papel
do herói improvável. Muito poucos
(se é que alguém) apostariam que
Portugal se sagraria campeão com
um golo de Éder, um futebolista
modesto e com um currículo pouco
marcante. Mas foi ele que decidiu a

final, quando Portugal já não podia
contar com o lesionado Cristiano
Ronaldo e numa altura em que já
todos temiam que o destino tivesse
de ser, uma vez mais, traçado nos

penáltis. E não haverá português
que não se recorde daqueles ins-
tantes em que bola parecia perdida
entre os pés do gigante desajei-
tado, mas que acabaria por sair
disparada, imparável, para o fundo
da baliza da equipa francesa. E foi

o Éder que 05... tramou. M.B.M.




























