
FOLHA DE ASSENTOS
ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRAOs elementos andam em convulsão O fogo devora quilómetros em poucas horas indomável prova que é

ainda limitado o nosso domínio da natureza Parecemos condenados a este padecimento e impotência
apesar dos aviões e dos milhares de combatentes

estufa Énotório que depois das tragédias do anopassado houvemelhorias naprevençãoe com
bate aos incêndios Sófaltava quenãohouvesse Progressos mais sensibilizaçãopara a limpeza das
matas mais prevenção mais culturade segurança umdispositivomais organizado eumcombate
mais forte aos incêndios Impasses cadastro florestal continuapor actualizar falta de intervenção
e fiscalização em zonas críticas como é o caso da serra deMonchique falta de acessos e de acei
ros As mudanças estruturais nomeadamente a cultura deprevenção e o ordenamento florestal
vão demorar anos a consolidar e pressupõem empenhamento permanente Atéporque as altera
ções climáticas tendemaagravar se Ovento as temperaturas elevadas as trovoadas secas e outros
fenómenos extraordinários alimentam fogos durantemuitos dias sem antídotos à altura O cená
rio épessimistaeumestudode cientistas dinamarqueses australianos e alemães parcialmentedi
vulgado esta semana alertapara a possibilidade de aTerra setomarumaestufa Para o evitar não
basta reduziras emissões de CO2 E preciso por exemplo melhorar a gestão das florestas dos so
los removerdióxidode carbono da atmosfera O caderno de encargos émuito pesado

ansiedade Dominar a ansiedade é um dosmaiores
desafios parao exercício dopoder Mais aindaparaquem
oquerconquistar RuiRio sabe obem Muito cedobai
xou expectativas e deumostras denãoterpressae estar
mais interessado em ganhar crédito pela positiva seja
empropostas alternativas sejaementendimentos com
o Governo Isto é pouca crítica e algumas propostas e
compromissos Já se contava com a desilusão daban
cada parlamentar e de algumas figuras que não se re
vêem emRio LuísMontenegro PedroDuarteeSanta
na Lopesnão surpreendem O que surpreende é apou
ca intensidadedaoposiçãodo líderdo PSD e alguns si
nais contraditórios doseudiscurso Sabemosque oChão
da Lagoa transfiguramuitos dos líderes que procuram
banhos demultidão Maspensávamos queRui Rio re
sistiria ao calor da festa Dizer que o problema de Por
tugal foi não ter tido mais quatro ou cincoAlbertos
Joões por esse país fora é extraordinário O entusias
mo levou omesmoao sonho Oquenãoseria Portugal
hoje Corremuita ponchanoChãodaLagoa mas o en
tusiasmo apenas cheira a ansiedade Falta cabeçafriae
mais iniciativa

fogo Os elementos andam emconvulsãoviolentaHáalgunsmilénios os chi
neses criaram a teoria dos cinco elementos a água o fogo amadeira o metal e
a terra a que faziam corresponderos primeiros cinconúmeros umanimal uma
víscera um sabor uma planta umplaneta Tudopoderia dependerdeum ele
mento Os gregos identificaram quatro elementos a água o ar o fogo e a terra
que subdividiam em variedades O fogo por exemplo podia assumir várias es
pécies a chama ardente os resíduos incandescentes da chamae a luz Nosécu
lo XIX o filósofo e poetaGaston Bachelard olhava para estes elementos como
fazendoparte de uma fisiologia da imaginação Dizia queos quatro elementos
eram ashormonas da imaginação Filosofias astrologias alquimias tradições
místicas simbolismos vários muitas correntes se alimentam destes elementos
transformadores para interpretarem oshomens e avida O fogo quepor aí anda
aviva a ideia de que é ainda limitado o nossodomínio da natureza

marceloJánadanos espantana exposiçãopúbli
ca do PresidenteMarcelo Quebrarprotocolos é are
graAindaassim vê lo sozinho ouquase conduzin
do umpequeno carro metendo combustível numa
estação de serviço surgindo demochila e toalha na
praia fluvial de Vouzela perante o espanto dos vera
neantes recomendandocuidados como sol é sem
preumespanto Nãodiscordo daproximidadeou da
desdramatização dos percalços diários nem da pe
dagogia quetransporta masdos riscos dedesgasteda
palavra do Presidente da República Marcelo está
com todos e atodos transmiteesperançaNãoestána
suamãodar lhe consequência paraquenão setrans
forme em frustração Cabe lhe fazer o possível para
que o Estadonão falhe como falhamuitas vezes Em
qualquer caso promoveros recantos aprazíveis eme
nos conhecidos do Interioré útil Um contraponto ao
Presidente bombeirodo ano passado¦

juízoAAssociação Sindical dos Juizes Portugueses tem um canal de vídeo online O vídeo dis
ponível temcomotema In segurançanosTribunais Elevadores Título Podemos confiar A
mensagem em offcomeça assim Todos os dias milhares de pessoas entram e saem dos tribunais
em Portugal E seumdia for a tribunal e cairnumpoço do elevador Sabequem éo responsável
O Estado que deve dar o exemplo estará a cumprir a lei Podemos confiar Aprimeiraper
plexidade é a escolha singulardos elevadores comopreocupaçãoprimeirada associaçãodosjuizes
Asegunda a iminência dequedas em poços de elevador dos tribunais portugueses Não fazia ideia
deque esta eraumaquestãocentral dajustiçaMuitomenosdequeosjuizes nadapodemfazerpara
evitar quedas nos poços dos elevadores dos seus tribunais Ovídeotermina apelando àdenúncia às
autoridades Exija responsabilidades a quemas tem Ouseja sepensaqueosmagistrados podem
fazeralgumacoisapelos tribunaisondefazemjustiça desengane se Nemsequerpodemevitarque
caiamos numpoçodo elevador Impotência sem limite Solução Denuncie às autoridades Pelos
vistos osjuizes não são Estado Nem autoridades Pedagogia cívica semdúvida

esgrimir Não é deste ano Tem dois anos e foi publicado no ano passado em
Portugal Éum livro soberbo divertido bemescrito bomparalernas férias Cha
ma se UmGentlemanemMoscovo do americanoAmorTowles D Quixote
Ahistóriapassa se emMoscovo em plena revoluçãobolchevique e conta a odis
seia do condeAleksandrRostov condenado a prisãodomiciliária noHotelMe
tropol Foi salvodacondenaçãoàmorteporumpoemaNointerrogatóriocome
çamporlheperguntar aprofissão Umcavalheiro não temprofissão responde
Rostov Então como éque ocupa o seu tempo O conde Comjantares con
versas leituras reflexão Ohabitual Perguntado sobre se escreve poesia a res
posta é reveladora daverve Jámeaconteceuesgrimir a pena sim O livro évo
lumoso mas cheio de peripécias Muitas para o circunscrito espaço deumhotel
ondecirculamgrandes personagens e onde o aristocratasetomaamigodospor
teiros do cozinheiro dacostureira dobarbeiro ou do encarregado dagarrafeira
Umdivertimento cheio de histórias

Jornal Negócios

14

S/Cor

1218 cm
2

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:10082018

Diversos


