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OPINIÃO

Got Talent?
Há um programa na TV portuguesa já com várias 
edições, que revela talentos nas mais diversas áreas 
de expressão de arte. No canto, na música, na dança, 
nas artes de circo, na ginástica e na magia surge gente 
com muita qualidade, o que demonstra que o nosso 
país tem inúmero talento e, além disso, revela ilustres 
desconhecidos com muito mais qualidade que alguns 
artistas consagrados do nosso panorama. Este progra-
ma faz com que tenhamos uma enorme esperança no 
futuro das artes em Portugal. No panorama político 
vivemos, provavelmente, um dos momentos de maior 
dé� ce de atores políticos no nosso país. Da esquerda 
à direita, do poder à oposição, quer nos situemos no 
panorama nacional ou no panorama regional.
No governo temos pastas cujos protagonistas, prati-
camente inexistem e outras das quais já receamos a 
próxima asneira, depois de tantas e tão graves e que, 
há muito deveriam ter ouvido o besouro do botão 
vermelho. No panorama regional e numa altura 
de eleições autárquicas é confrangedor perceber a 
enorme di� culdade que os partidos têm de encon-
trar soluções.  Esta situação emerge, por um lado, da 
di� culdade crescente que os partidos têm de recrutar 
quadros para as suas � leiras e, por outro lado, da 
incapacidade de mobilizar gente da dita sociedade 
civil para desempenhar cargos políticos.
O exercício de cargos políticos por pessoas vindas 
do mundo empresarial, do sector público ou do 
setor privado, é cada vez menos motivante. Quem 
tem uma carreira com sucesso, di� cilmente se vai 
sujeitar a lógicas partidárias, nem sempre facilmente 
compreensíveis.  Os partidos estão numa encruzilha-
da geracional. Os mais velhos estão de saída e, nos 
mais novos, nota-se grande ambição, mas poucas 
condições para a função. Não creio que, para a poli-
tica tenha que se nascer, mas tem que se crescer para 
fazer. A motivação para a participação na coisa e na 
causa pública são condição essencial para o exercício 
da atividade politica, mas a formação humanista e de 
cidadania são condições indispensáveis. A cultura e a 
liberdade de pensamento, entendida como descom-
prometimento, são os elementos que podem fazer a 
diferença entre um bom e um mau político.
As juventudes partidárias já foram excelentes aca-
demias de formação de gente com motivação para a 
participação cívica e política. Alguns dos seniores de 
que nos lembramos e outros cuja saudade do regresso 
vai aumentando, tiveram nas suas jotas o seu terreno 
de cultura e crescimento político. Hoje, as mesmas 
jotas são vistas, pelos nela interessados, muito mais 
como centros de estágio para ingresso e conquista de 
uma carreira politica, do que como uma boa escola 
de formação que já foram.
Se possível fosse, precisávamos de um Got talent para 
futuros políticos.

* ADVOGADA
Dê a sua opinião:                                                                        

helenaterra@correiodeazemeis.pt

HELENA 
TERRA *

“O exercício 
de cargos 

políticos 
por pessoas 

vindas do 
mundo 

empresarial, 
do sector 

público ou do 
setor privado, 

é cada vez 
menos 

motivante.”

Espaço do Urbano
A presença física no espaço urbano signi� ca 
que se gosta de passear, de conhecer algo 
novo ou inesperado, encontrar os outros, 
procurar algo que falta em casa. A presença 
física no espaço urbano signi� ca que perten-
cemos a uma comunidade. Nós somos seres 
sociais, por natureza. Basta pensar no tempo 
em que estivemos privados desse encontro, 
devido à pandemia, para considerarmos que 
é vital, para todos nós, o convívio, o estar 
com o outro e conversar. O grau de contacto, 
certamente variável, é fundamental para nos 
conhecermos, nem que seja apenas ‘de vista’. 
O que encontramos na presença do outro 
no espaço urbano é conforto, segurança e, 
acima de tudo, con� ança. Con� ança, por 
exemplo, para deixarmos os nossos � lhos 
saírem de casa sozinhos para irem a pé para 
a escola, pois sentimos con� ança no outro 
e no ambiente que nos envolve. Sabemos 
que há alguém a ver, a cuidar, a proteger o 
bem comum. Se assim fosse, talvez as � las 
intermináveis para deixar os � lhos de manhã 
na escola terminassem...
Jane Jacobs, no seu livro intitulado ‘� e 
Death and Life of Great American Cities, de 
1961, refere que ‘a con� ança na rua forma-
-se com o tempo e a partir de inúmeros 
pequenos contactos públicos (...) resulta 
na compreensão da identidade pública das 
pessoas, uma rede de respeito e con� ança 
mútuos e um apoio eventual na di� culdade 
pessoal ou da vizinhança’.
Percorrer as ruas da cidade dá mais opor-
tunidades a todos, nomeadamente para 
exercitar o corpo, para criar oportunidades 
ao pequeno comércio, para evitar menor 
consumo de energia e, desse modo, produzir 
menor quantidade de dióxido de carbono. 
Caminhar e usar o espaço público não 
necessita de espaços desenhados especi� -
camente para um determinado uso, o que 
permite, justamente, a convivência entre 
aqueles que querem ir mais rápido, aqueles 
que param para conversar ou aqueles que 
esperam por alguém e caminham devagar. 
Desse modo, evitaríamos o absurdo imposto 
pelas ciclovias em zonas consolidadas da 
cidade, cujo desenho e espaço disponível são 
muito questionáveis.
O espaço público bem desenhado, que pri-
vilegia o peão, dá oportunidade à multiplici-
dade de opções e liberdade à complexidade 
de usos que são o ideal para um ambiente 
urbano vivido, com pessoas. 
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Segurança na cidade
- A cidade é feita de hábitos, de 
compromissos e con� itualidades. 
O cidadão � xa-se na cidade, por-
que aí encontra: Mais informa-
ção, mais oportunidades de êxito 
na vida, mais segurança.
- A crise das cidades é cíclica e 
tem a ver com problemas de cres-
cimento, de adaptação a novos 
sistemas de vida, de capacidade 
de competição e de a� rmação de 
imagem.
- Independente da pandemia, 
vive-se hoje uma crise de segu-
rança que deriva das di� culdades 
de emprego, de habitação, de 
adaptação a novas tecnologias e 
novos hábitos, de envelheciemn-
to e degradação das estruturas 
físicas e humanas da cidade: Os 
velhos centros deserti� cam-se e 
degradam-se; as periferias cres-
cem anárquicas e desumanizadas.
- A insegurança é um re� exo da 
crise, neste particular que vive-
mos, também do individualismo 
e do isolamento do cidadão: Há 
uma crise da família, da escola, 
da empresa, do sistema político 
com forte repercussão social.
- A cidade pós industrial, da 
informação em tempo real, 
da robótica e do virtualismo, 
promete e oferece tudo, não dá 
nada e penaliza quem não pode 
ou não consegue obter: Isto gera 
insegurança, medo no futuro, 
limita a liberdade e os direitos 
de cidadania. O individualismo 
que as alterações tecnológicas 
possibilitam, fragiliza a vida 
colectiva: As novas tecnologias 
invadem a privacidade; a lógica 
económica condiciona as opções 
e escolhas; os direitos de cidada-
nia reduzem-se e a democracia 
virtualiza-se. Perigosamente, 
porque o melhor garante de uma 
Democracia é a sua vivência 
individual com sentido colectivo, 
de Comunidade Solidária. Este é, 
porventura, o grande desa� o do 
nosso sistema colectivo, garante 
de uma nova urbanidade susten-
tada na cidadania e no compro-
misso solidário.
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