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OPINIÃO

Onze de Setembro de 
má memória

O dia onze e setembro de cada ano, há mais de 
quarenta anos a esta parte, traz à humanidade más 
memórias.
A história da humanidade tem pelo menos duas 
manhãs de terça-feira, onze de setembro, marcantes 
no que diz respeito à liberdade e à democracia em 
dois países com grandes repercussões no mundo.
A primeira dessas manhãs ensombradas pela 
atrocidade foi a manhã do dia 11 de setembro de 
1973, com o golpe militar que derrubou o regime 
democrático constitucional do Chile e o seu pre-
sidente Salvador Allende. Um golpe liderado pelo 
General Augusto Pinochet e articulado por o� ciais 
do exército e da marinha Chilena, com o apoio 
� nanceiro dos Estados Unidos de Richard Nixon e 
da CIA e de organizações terroristas do nacio-
nalismo fascista do Chile. Um regime jovem que 
havia resultado das eleições de 1970, liderado por 
um presidente de esquerda que nomeou Pinochet 
como chefe do exército que ajudaria a consolidar 
o regime democrático, mas que, em vez disso, o 
derruba num golpe sangrento.
Vinte e oito anos depois, também numa terça-feira, 
dia onze de setembro, o mundo assiste atónito a 
uma série de ataques suicidas contra os Estados 
Unidos, coordenados pela organização fundamen-
talista islâmica Al-Qaeda. Primeiro colidiram dois 
aviões comerciais de passageiros com as torres 
gémeas do World Trade Center, matando todos 
os que estão a bordo e, bem assim, muitas pessoas 
que trabalhavam nos edifícios. Um terceiro avião 
colidiu com o Pentágono e, ainda, um quarto avião 
caiu num campo aberto no estado da Pensilvânia, 
na sequência da tentativa de controle dos seques-
tradores por alguns passageiros.
Em consequência destes ataques perderam a vida 
cerca de três mil pessoas, nelas se incluindo pessoas 
de mais de cinquenta nacionalidades. O mundo 
inteiro � cou de luto e os Estados Unidos declaram 
guerra ao terror e invadiram o Afeganistão para 
derrotar o regime Taliban que acolhia os terroristas 
da Al Qaeda.
Vinte anos depois os Estados Unidos saem do 
Afeganistão, sem derrotar os Taliban, sem acabar 
com os grupos terroristas da Al Qaeda, sem criar 
condições para a constituição de um regime 
democrático, onde haja igualdade de género, onde 
não exista o conceito de propriedade de um ser 
humano por outro ser humano.
Curiosamente, é também uma terça-feira, 31 de 
agosto, que marca a saída dos Estados Unidos do 
Afeganistão.
O mundo continua sob a ameaça do terrorismo, 
cujo maior mal que encerra é o de ser terrorista e, 
por isso, a maior ameaça à liberdade e à democra-
cia dos povos e das nações.
Há terças-feiras que di� cilmente nos saem da 
memória!
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A Bienal de Veneza
A Bienal de Veneza é uma Exposição Internacional 
que se realiza em Veneza, de dois em dois anos, 
onde participam seis setores artísticos: Arte, Arqui-
tetura, Cinema, Dança, Música e Teatro.
Após ter sido adiada devido à pandemia, a 17.ª Bie-
nal integra a Exposição Internacional de Arquitetura 
que, este ano, tem como curador Hashim Sarkis, sob 
o tema ‘How will we live together?’ (cuja tradução 
para português é: ‘Como viveremos juntos?’), a 
partir da qual o arquiteto libanês pretende convocar 
a re� exão dos arquitetos para imaginarem espaços 
onde possamos viver, generosamente, juntos no 
futuro, com um objetivo principal: que a socie-
dade reconheça o papel do arquiteto como autor 
hospitaleiro capaz de desenhar espaços onde possam 
conviver e coexistir diferentes expressões, linguagens 
e sensibilidades.
Nesta exposição, relevamos a participação da 
Estónia na Bienal, sob o tema Square! Positively 
shrinking, cuja curadoria esteve a cargo da equipa 
composta por Jiří Tintěra, Garri Raagmaa, Kalle 
Vellevoog, Martin Pedanik e Paulina Pähn, dada 
a ligação que o tema propõe à realidade do nosso 
país que, conforme se con� rma pelos dados dos 
Censos 2021, perdeu população residente. A Estó-
nia aproveitou a oportunidade da Bienal para dar 
a conhecer a missão intitulada ‘Hea avalik ruum’ 
(cuja tradução para português é: ‘Bom Espaço 
Público’) organizada pela União dos Arquitetos da 
Estónia, patrocinado pelo Estado, que teve como 
objetivo a reorganização do centro de 15 pequenas 
cidades naquele país. Entre 2014 e 2017 organiza-
ram-se concursos de arquitetura para operacionali-
zar a intervenção no espaço urbano, no âmbito do 
programa ‘República da Estónia 100’.
Através daquela iniciativa, foi possível veri� car que 
a qualidade elevada do espaço urbano pode ter um 
papel preponderante para a promoção do desenvol-
vimento futuro de pequenas cidades em retração. 
Na Bienal, foram expostas as análises realizadas 
às implicações sociais, económicas e ambientais 
da desurbanização e, consecutivamente, apresen-
taram-se soluções para moldar a identidade das 
cidades em retração, recorrendo a um conjunto 
de ações como restauro e reabilitação de edifícios 
históricos, demolições, políticas ativas para o setor 
da habitação e revitalização do espaço urbano. 
Como salienta a equipa de curadores, as causas do 
declínio populacional são globais, mas as conse-
quências são locais. Assim, conforme defendem, 
a melhoria da qualidade de vida da população e o 
fortalecimento da consciência e identidade local 
são duas chaves para combater a retração, a vários 
níveis (população, comércio, serviços ou atividades 
culturais), de pequenas cidades.
Consultar: https://positivelyshrinking.ee
http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/

* Arquiteta e docente da  Faculdade de                    
Arquitetura  da Universidade do Porto, 
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Bagatelas
Património imobiliário
destituído de valor?

A Lei das Garantias dos Bens de Con-
sumo, na forja, amplia a garantia dos 
móveis de dois para três anos.
Mantém, porém, inalterada a dos 
imóveis: cinco anos.
Nos móveis, por cada uma das repara-
ções, uma extensão de seis meses.
Um “corta-unhas”, com quatro “inter-
venções” por não conformidade, “ofe-
recerá” ao comprador uma garantia de 
5 anos…
Um imóvel para a vida mantém os 5 
anos de garantia, tal qual um “corta-
-unhas” rombo.
O comum dos mortais paga, pelo me-
nos, num empréstimo à banca, cinco 
casas para (ao cabo de 30, de 50 anos 
de esforçadas prestações)… só contar 
com uma! Daí que há muito defenda-
mos uma garantia de, pelo menos,10 
anos! Cinco anos de garantia é algo de 
irrisório, de miserando!
O Estado, no Código de Contratos 
Públicos, conferiu a si mesmo algo de 
mais robusto:
a) 10 anos, no caso de defeitos 
relativos a elementos construtivos 
estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos 
a elementos construtivos não estru-
turais ou a instalações técnicas… Por 
nós, no quadro da protecção do consu-
midor, os 10 anos tudo cobririam…
E não é favor nenhum se o Governo se 
propuser arrepiar caminho!
É um desfavor manifesto a medida que 
visa os consumidores; é descabelado 
favor aos promotores imobiliários, 
construtores, empreiteiros, mormente 
aos menos probos e desleais…
Aos “sucateiros” do imobiliário, tudo; 
aos consumidores que tudo suportam, 
nada! Quem é que se propõe, neste ce-
nário de mudança, manter uma garantia 
breve, como se o património imobiliário 
fosse algo de desprezível e os consumi-
dores autênticos “piões das nicas”? Que 
espúrios interesses se escondem por trás 
de tamanhas maquinações legislativas? 
Cinco anos como garantia para os 
imóveis? Tantos quantos um “corta-
-unhas rombo” que foi por quatro vezes 
à “tosquia”? São Tomé nos acuda, ele que 
é o padroeiro dos “construtores” sérios, 
honestos e probos e de outros mestres 
correlacionados….

* APDC - DIREITO DO                        
CONSUMO - COIMBRA

“O comum 
dos mortais 
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só contar 
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