
João Duque.
"Férias inesquecíveis?
Uma volta ao mundo em 80 dias"

INQUÉRITO DEVERÃO

Para o economista, estar muito cedo na praia e regressar a casa quando todos chegam é um
dos segredos do roteiro de férias. João Duque enviaria Bruno de Carvalho a dar um mergulho
para refrescar as ideias.

Umas férias inesquecíveis?
Uma volta ao inundo em 80 dias.

Praia ou campo? Portugal ou
estrangeiro?
Praia e campo. Portugal para sugar
até ao tutano e o estrangeiro para
nos educarmos mais.

Um segredo bem guardado do seu
roteiro de férias?
Mas afinal é segredo ou não é? Estar

muito cedo na praia e regressar a
casa quando todos chegam. Voltar
à tarde para ler e ver o sol a despe-
dir-se. Mas é segredo!

Que noticia o fez rir nos últimos
tempos?
Um padre em cuecas a posar numa
fotografia nas redes sociais. Não me
ri por causa das cuecas, mas pelo
facto de isso ser noticia e pelas peú-
gas que ostentava!

Quem gosta de seguir nas redes
sociais?
O Herman José.

Ainda usa palhinhas e cotonctes?
Até esgotar o stocfc dos cotonetes.
Mas não os lanço para o lixo comum.

O que o chateia mais na praia?
Água gelada, vento a levantar areia
e gente aos gritos.

Que música associa ao verão?
Música caribenha.

Qual é o seu pior defeito?
Cansar-me das rotinas e procrasti-
nar pequenas decisões. Mas o pioi
mesmo, não digo. Deixo para os
outros revelarem.

E virtude?
Solidariedade com os que estão comi-

go nas equipas.

Uma boa grelhada mista ou salada
de canónigos e afins?
Há lá melhor coisa do que um pei-
xinho grelhado acompanhado de
uma boa salada?

Tem algum medo?
Da doença.

E guilty pleasure?
Chocolate negro com avelãs.

Gostaria de ter tido outra
profissão? Qual?
Pensei ser engenheiro, mas hoje
tenho tantos alunos engenheiros
que querem estudar gestão e finan-
ças que penso que não me arre-
pendi.

Quem mandava dar um mergulho
para refrescar as ideias?
O Bruno de Carvalho.

Uma ideia para Portugal que
desse para aplicar já na rentrée?
Promover a fecundidade dos casais
jovens criando as condições para
que eles sintam a tentação da pater-
nidade.

O que o chateia pais
na praia? "Água

gelada, vento
a levantar areia e gente

aos gritos", confessa
o economista Para João Duque, a música caribenha é o que associa ao verão


