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Bancos só estão a renegociar  
1% dos empréstimos à habitação

Política, 14 Mundo, 32 Desporto, 52

De Almeida à Guarda e a Vilar Formoso, 
seguimos os primeiros passos Fugas

ISNN-0872-1548

A procura da renegociação de crédi-

tos à habitação está a aumentar, mas, 

para já, é baixo o número de contra-

tos que foram revistos. Entre os qua-

tro maiores bancos a operar em Por-

tugal, que respondem pela larga 

maioria da carteira de crédito à habi-

tação total do sistema bancário nacio-

nal, só cerca de 11.600 contratos estão 

a ser renegociados (ou foram consi-

derados elegíveis para tal) ou foram 

já alvo de renegociação. Este número 

equivale a menos de 1% do total de 

créditos à habitação com taxa variá-
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Por David Pontes 

Ir às compras 
com uma lista 
é um truque 
que ajuda  
a calcular  
os custos 
Natália Nunes, 
Deco
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SEMANA SIM PROVA DOS FACTOS

SEMANA NÃO

INQUÉRITO PÚBLICO

João Canijo 
Com uma 
carreira bem 
madura, o 
realizador 

conquistou em Berlim o Urso de 
Prata, com o filme Mal Viver: é, até 
agora, o mais importante 
reconhecimento para uma obra a 
merecer mais destaque.

Manuel Pinho  
Ver um antigo 
governante a 
confessar que 
praticava com 

naturalidade crimes fiscais era um  
ponto baixo que ainda não 
tínhamos atingido. Foi esta 
semana e ele “só” fazia o que era 
prática habitual no grupo BES... 

Rishi Sunak  
Ultimamente, 
nunca se sabe 
qual é o prazo de 
duração de um 

sucesso no Reino Unido, mas, 
pelo menos esta semana, este é o 
primeiro-ministro que conseguiu 
fechar um importante acordo 
com a União Europeia.  

Domingos 
Soares Oliveira  
No universo do 
Benfica as 
investigações 

vão para lá das fraudes fiscais, 
mas a acusção desta semana foi 
sobre este crime  e sobre o de 
falsificação. E desta vez é sobre 
um actual administrador da SAD.

O aumento de 21,1% do cabaz de 
bens essenciais (mais do dobro 
da inflação) no último ano levou a 
uma acção inspectiva da ASAE, na 
quarta-feira, que envolveu 38 
brigadas e 80 inspectores. O 
objectivo, de acordo com o 
secretário de Estado do Turismo, 
Comércio e Serviços, Nuno 
Fazenda, foi “fiscalizar no terreno, 
em supermercados e 
hipermercados de todo o país, a 
fixação de preços e as práticas 
comerciais”. No próprio dia, o 
governante acrescentou: “Vamos 
intensificar estas acções ao longo 
dos próximos tempos. O Estado 
está atento e a agir na defesa do 
consumidor e na protecção de 
uma economia saudável.” 

Ao PÚBLICO Natália Nunes, 
coordenadora do Gabinete de 
Protecção Financeira da Deco, 

João Galamba 
Tal como a 
ministra da 
Justiça com a 
greve dos 

oficiais de justiça, o ministro  
assobiou para o lado enquanto o 
país ferroviário ia bloqueando. 
Veremos quanto tempo resiste o 
silêncio como estratégia negocial.

 Benjamin 
Netanyahu 
A reforma 
judicial com que 
pretende 

destruir o equilíbrio de poderes 
continua a ser contestada, até 
porque vai levar Israel cada vez 
para mais longe da democracia. 

Verdadeiro

É verdade que não foi 
Marcelo a anunciar o 
discurso de Lula na 
sessão do 25 de Abril?
A frase 
“Não tinha de me pronunciar nem 
ter conhecimento dessas 
matérias porque a Assembleia da 
República é que tem a última 
palavra [sobre o discurso de Lula 
da Silva na sessão do 25 de Abril]” 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
Presidente da República

O contexto 
João Gomes Cravinho, ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
anunciou, a partir do Brasil, que o 
Presidente daquele país faria um 
discurso na sessão solene do 25 
de Abril, durante a sua visita 
oficial a Portugal. Na sequência 
destas afirmações, instalou-se 
uma polémica sobre a separação 
de poderes e Marcelo Rebelo de 
Sousa foi instado a pronunciar-se 
sobre se sabia que Lula 
discursaria na dita sessão (o que 
afinal não vai acontecer). “Não 
tinha conhecimento”, disse. 
Os factos 
A frase levou a que, nas redes 
sociais, fossem recuperados 
vídeos — de uma intervenção e 
dos momentos que se lhe 
seguiram — de Marcelo em 
Brasília, no final de 2022, nos 
quais o chefe de Estado já 
anunciava a vinda de Lula a 
Portugal, a sua presença nas 
comemorações da Revolução dos 
Cravos e, supostamente, o 
discurso nessa sessão. A ideia era 
mostrar que o Presidente não só 
sabia como foi ele a anunciar o 
discurso. Porém, a frase exacta 
nos vídeos é: “Foi marcado já o 
que vai ser o encontro em 
Portugal, de 22 a 25 de Abril, com 
a cimeira entre o Presidente Lula e 
o primeiro-ministro português e a 
visita de Estado, a meu convite, 
que culmina na participação na 
cerimónia do 25 de Abril.” 
O que acrescentou com os 
microfones desligados não tem 
nem uma palavra sobre discursos. 
Em resumo 
Os vídeos nada contêm que 
anuncie o discurso de Lula na AR 
no 25 de Abril. Marcelo podia até 
saber o que estava na forja, mas 
falou apenas em “participação na 
cerimónia”, sem especificar. S.S.

prefere não apontar o dedo a 
ninguém a propósito dos preços 
altos e faz menção a alguns 
truques para gastar menos nas 
compras. 
Esta acção recente da ASAE, que 
revelou “aumentos exagerados 
de preços”, é um problema 
abrangente que preocupa a 
Deco ou é algo em pequena 
escala, como dizem as 
associações de retalhistas? 
A Deco, dando voz às 
reclamações e preocupações dos 
consumidores, tem vindo a pedir 
uma maior fiscalização e 
monitorização dos preços dos 
bens e serviços. Aliás, no final de 
2022, preocupada com a 
evolução da inflação e o seu 
impacto na vida dos 
consumidores portugueses, 
reuniu 26 medidas, que, ao serem 
acolhidas, poderiam apoiar as 
famílias neste período de graves 
dificuldades financeiras, sendo 
que uma dessas medidas passava 
pela necessidade de uma maior 
fiscalização e acompanhamento 
dos preços dos bens e serviços. O 
que se reivindica é uma maior 
transparência na cadeia de 
abastecimento, para que os 
consumidores entendam qual a 
justificação para o aumento dos 
preços de determinados produtos 
alimentares. 
O Governo está a fazer o que lhe 
compete para fiscalizar e travar 
os aumentos que em Portugal 
chegam a ser mais elevados do 
que na Europa?  
Estamos a assistir ao 
abrandamento da subida da taxa 
de inflação há já quatro meses 

consecutivos, mas os preços da 
alimentação não pararam de 
subir, o que traz graves 
consequências para os 
orçamentos das famílias, em 
especial das mais vulneráveis. É 
necessário que exista um maior 
acompanhamento da evolução 
dos preços da alimentação, seja 
em termos legislativos, seja 
através da acção da ASAE, para 
exigir maior transparência, quer 
na produção agro-alimentar, quer 
no sector da distribuição. 
O facto de poucas empresas 
terem uma parte significativa do 
retalho influencia os preços? 
Sabemos que os preços dos 
alimentos estão muito 
dependentes dos mercados 
externos, da limitação na oferta 
de matérias-primas e do aumento 
dos custos com a energia, aliados 
a vários acontecimentos que 
podem ter contribuído para a 
subida dos preços dos produtos 
que agora vemos nas prateleiras 
dos supermercados.  
O que podem fazer as famílias 
para se protegerem? 
Abastecer a despensa e o 
frigorífico está cada vez mais caro 
e tem um peso cada vez maior no 
orçamento familiar. Ir às compras 
com uma lista de compras é um 
truque que ajuda a calcular os 
custos. Mas existem outros 
comportamentos que podemos 
adoptar e nos permitem gastar 
muito menos. A Deco tem uma 
página na Internet sobre “Como 
gastar menos nas compras” 
(consultar informação em https://
gasdeco.net/literacia-financeira/
compras/). Sónia Sapage

RUI GAUDÊNCIO
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É natural que um 
país queira 
privilegiar umas 
tradições e umas 
culturas, isto é, 
umas 
nacionalidades, 
em detrimento de 
outras 
 
As políticas de 
imigração, em 
Portugal e noutros 
países europeus, 
não são sufragadas 
pelo eleitorado. E 
deveriam ser

Com Biden é 
diferente. Não 
quer construir 
nenhum muro 
com o México 
Carmen Moreno Toscano, 
Vice-ministra dos Negócios 
Estrangeiros do México 

 
Há portugueses  
a passar 
di culdades 
Miguel Maya,  
presidente do BCP 

 
Não faço nada,  
as actrizes é que 
fazem tudo.
Apenas manipulo 
João Canijo, realizadorSociólogo

Imigrantes: as escolhas (2)

P
or egoísmo e 

necessidade, Portugal 

acolhe todos os anos 

uns milhares de 

imigrantes de que 

precisa. No quadro da 

quebra de natalidade veri cada 

nas últimas décadas, os motivos 

são muitos. Os mais importantes 

estão ligados ao trabalho e à 

economia. Sobressaem as 

necessidades de mão-de-obra. Há 

falta de trabalhadores em muitos 

sectores. Os residentes emigram ou 

fogem de certos trabalhos. Os 

imigrantes ajudam à produção 

nacional e à exportação de bens e 

serviços, assim como ao aumento 

do consumo. Os legais contribuem 

para os rendimentos da Segurança 

Social e para as receitas scais. Por 

todas estas razões, Portugal 

necessita de imigrantes. 

Não é só por necessidade que 

Portugal acolhe imigrantes. Há 

também motivos relacionados com 

os valores dominantes em cada 

tempo e sociedade, como sejam a 

humanidade e a solidariedade. Ou 

obrigações ligadas a compromissos 

e ao espírito prevalecente em 

comunidades internacionais. Sem 

falar na humanização destas 

políticas, como se pode veri car 

quando há imigrantes que se 

justi cam pela reunião famílias. 

Cada país tem refugiados em 

múltiplas situações que ilustram 

estes motivos para as migrações e 

que estão por vezes bem longe do 

interesse e da necessidade. 

Há, no mundo, milhões de 

candidatos à emigração para países 

mais ricos, desenvolvidos, abertos 

e com necessidades de 

mão-de-obra. Conforme os 

quadrantes geográ cos e as 

relações sociais, políticas e 

económicas, os candidatos à 

emigração dirigem-se para os 

países da sua escolha. Ou que se 

enquadrem numa tradição social, 

política e cultural. Ou 

simplesmente países que oferecem 

oportunidades. Há também 

milhões que tentam fugir por 

desespero e miséria, para 

sobreviver. Dirigem-se para 

qualquer país possível. Muitos são 

perseguidos e procuram abrigo. A 

grande maioria dirige-se para os 

países europeus e 

norte-americanos. Há também, em 

números consideráveis, pessoas 

que se deslocam para qualquer 

sítio, de preferência países 

vizinhos, para fugir às guerras. 

Vários países africanos estão nestas 

circunstâncias. Actualmente, 

também da Ucrânia partiram 

milhões de deslocados. 

António Barreto

Grande  
angular

Este mundo 
tem lugar  
para todos 
Paula Chiziane 
Escritora moçambicana 

IMPORTA-SE DE REPETIR?

A
s políticas dos países 

de acolhimento 

variam. Uns têm 

controlos apertados e 

exigem contratos de 

trabalho, períodos 

experimentais, actividades sazonais 

antes de empregos permanentes e 

autorizações temporárias antes das 

de nitivas. Há países que tentam 

administrar as migrações segundo 

as necessidades da economia, as 

oportunidades de trabalho, a 

existência de familiares já 

estabelecidos e as especialidades 

pro ssionais. Há ainda os que 

tentam de nir quotas por 

nacionalidade, isto é, só aceitar 

originários de certos países. Há 

nalmente países que abrem as 

portas a imigrantes sem controlo ou 

quase sem condições. 

Importa notar que entre os países 

que recebem imigrantes e 

refugiados contam-se só 

democracias. As ditaduras e regimes 

equiparados não aceitam imigrantes 

nem refugiados. Não há imigrantes 

na China, na Rússia, na Bielorrússia, 

na Venezuela ou na Coreia do Norte. 

Como não havia na União Soviética 

ou nos países comunistas, nem nos 

países fascistas. Das ditaduras 

foge-se, para elas não se emigra. Os 

êxodos de massas em situação de 

guerra podem, como foi várias vezes 

o caso em África, orientar-se para 

países próximos da ditadura, mas 

trata-se de emergências vitais. 

Em Portugal, como em quase 

todos os países da Europa e da 

América do Norte, discutem-se as 

políticas de acolhimento. Os 

problemas são muito graves. Já se 

percebeu que esta questão está em 

agravamento e vai transformar-se 

num dos mais sérios problemas da 

Europa. Ainda por cima, estamos a 

tratar de questão que exige 

aproximação global, isto é, 

europeia, mas também nacional. É 

provável que nunca se consiga pôr 

em prática uma política europeia. 

Cada povo tem a sua história, a sua 

cultura e os seus amigos. Por mais 

que se avance na integração 

europeia, a diversidade marcará as 

escolhas e as políticas. E, quando 

esta não é respeitada, as pulsões 

nacionalistas, democráticas ou não, 

surgem imediatamente. 

A política dita “de porta aberta”, 

de acolhimento de quem vem, de 

tolerância com a ilegalidade, é um 

estímulo às piores condições de 

imigração. Por exemplo, às redes de 

trá co de trabalhadores, uma 

espécie de negreiros, que, dos 

con ns da Ásia ao Próximo Oriente e 

do Mediterrâneo a África, organizam 

os uxos, incluindo salva-vidas 

de cientes, mudanças de barcos e 

de aviões, alternância de autocarros 

e outros meios de transporte. Esta 

gente deveria ser perseguida. Os 

preços de uma passagem para 

qualquer país da Europa podem 

oscilar entre três e 30 mil euros. Os 

acidentes, os naufrágios e as mortes 

acidentais fazem parte da pressão 

exercida sobre os países de 

acolhimento para que, por motivos 

humanitários, recebam toda a gente, 

especialmente mulheres, crianças, 

idosos e parturientes. Pior ainda: os 

acidentes estimulam o negócio. 

Q
uaisquer que sejam os 

argumentos, das 

necessidades de 

mão-de-obra à 

humanidade, uma coisa 

é certa: as práticas 

seguidas actualmente por Portugal 

são incentivos à clandestinidade, ao 

trá co e ao abuso dos imigrantes 

pobres, sobretudo dos ilegais. Por 

isso, as melhores políticas de 

acolhimento são aquelas que 

de nem os princípios orientadores 

de controlo de movimentos e de 

legalidade de contratos de trabalho 

e de autorizações de residência. 

Além disso, é natural que um país 

queira privilegiar umas tradições e 

umas culturas, isto é, umas 

nacionalidades, em detrimento de 

outras. Também parece natural que 

um país, o seu povo e os seus 

representantes queiram definir 

preferências profissionais, isto é, 

imigrantes que venham preencher 

lacunas, abrir oportunidades e 

desenvolver certas actividades. 

As políticas de imigração, em 

Portugal e noutros países europeus, 

não são sufragadas pelo eleitorado. 

E deveriam ser. Quase não há 

referendos sobre a imigração, nem, 

aliás, é certo que esse seja o melhor 

método de decidir. O Parlamento 

nunca foi chamado a aprovar uma 

política consistente e 

pormenorizada de imigração. Nos 

programas eleitorais, os partidos 

ficam-se por proclamações vistosas 

sem medidas concretas. Em geral, 

os partidos têm medo de se 

comprometer com as migrações. 

Preferem agir, no governo, por 

medidas administrativas. Ou deixar 

correr a vida e acudir quando há 

problemas. 

Ora, uma coisa é segura. É 

absolutamente legítimo que um povo 

queira decidir o que é melhor para si, 

sobretudo no que toca à população. 

A melhor maneira de o fazer é 

evidentemente a de escolher as vias e 

os compromissos que lhes são 

apresentados. Desde que o sejam!

Não o antecipo 
[uma união 
orçamental  
e de dívida]  
no horizonte  
da minha vida 
política e pessoal 
Pedro Passos Coelho,  
Antigo primeiro-ministro

s 

o

s

e 
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Destaque Abuso sexual de menores

Resposta da Igreja gera 
desilusão e indignação. 
“Deu um passo atrás”  
no caminho que trilhava 
Católicos e associações que lidam com vítimas de abusos duvidam da nova comissão 
para denúncia de casos, criticam posição sobre indemnizações e mesmo o memorial 

F
oi um momento de pouca 

“compaixão”, com poucas 

“medidas concretas”. É com 

estas palavras que católicos e 

associações que lidam com víti-

mas deste tipo de crimes reagi-

ram à resposta da Igreja ao relatório 

da comissão independente sobre abu-

sos sexuais. Pelo menos 4815 crianças 

e jovens terão sido alvo de abusos por 

parte de membros da Igreja Católica 

nos últimos 70 anos e, por isso, era 

grande a expectativa ontem para 

saber o que ia esta instituição fazer 

perante as vítimas e para evitar novos 

casos. Ao nal da tarde, o presidente 

da Comissão Episcopal Portuguesa, 

D. José Ornelas, anunciou a criação 

de uma nova comissão para continuar 

a receber denúncias e analisar casos,  

apoio psicológico para as vítimas que 

o queiram e um “memorial”. E colo-

cou nas mãos de cada bispo e de cada 

diocese a decisão de afastar alegados 

padres abusadores. Mas as palavras 

desiludiram. 

Em declarações ao PÚBLICO, Jorge 

Cristiana Faria Moreira  
e Ana Bacelar Begonha

ÀS VÍTIMAS que ousaram “dar voz ao silêncio”…               
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M, 1979 • T344, M, 1958 • T345, F, 2011 • T346, M, 1968 • T347, F, 1978 • T348, M, 1980 • T349, M • T350, M, 1977 • T351, M, 1980 • T3
2003 • T361, M, 2005 • T362, M, 2005 • T363, F, 2000 • T364, M, 1969 • T365, M, 1990 • T366, M, 1967 T367, F, 2008 T368, M, 1950
M, 1974 • T378, M, 1978 • T379, F, 1981 • T380, M, 1946 • T381, F, 1952 • T383, M, 1975 • T384, F, 1974 • T385, F, 1958 • T386, F, 1962 • 
T398, M, 1971 • T399, M • T400, M, 1968 T401, F, 1973 • T402, F, 1976 • T403, F, 1975 • T404, F, 1975 • T405, F, 1977 • T406, M, 1993 •
1968 • T416, M, 1963 • T417, F, 1962 • T418, F, 1955 • T419, F, 1989 • T420, M, 1961 • T421, F, 1954 • T422, F, 1968 • T423, F, 1946 • T4
F 12 • T433 • T434, M, 1979 • T435, M, 1991 • T436, M, 1978 • T437, M, 1957 • T438, M • T440, M, 1979 • T441, M, 1970 • T442, M, 19
T451, F, 1962 • T452, F, 1969 • T453, F, 1953 • T454, M, 1952 • T455, M, 1995 • T456, M, 1987 • T457, F, 1976 T458, F, 1973 • T461, M, 
T470, F, 1977 • T471, F, 1976 • T472, F, 1945 • T473, M, 1953 • T474, M, 1980 • T475, F, 1973 • T476, M, 1974 • T477, M, 1949 • T478, M, 
T487, M, 1990 • T488, M, 1981 • T489, M, 1980 • T490, F, 1969 • T491, F, 1972 • T492, F, 1972 • T493, M, 1951 • T496, M, 1974 • T497, 
1954 • T506, M, 1949 • T507, F, 1940 • T508, M, 1965 • T509, F, 1970 • T510, F, 1990 • T511, M, 1987 • T512, F, 1967 • T513, M, 1954 • T
1969 • T523, F, 1980 • T524, M, 1964 • T525, F, 1975 • T526, M, 1976 • T527, M, 1983 • T528, F, 1952 • T529, F, 1962 • T530, M, 1991 • 
M, 1979 • T540, M, 1966 “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz” (João, 14:27)          
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         T (número do testemunho recolhido); M ou F (género); ano de nascimento 

F, 1950 • T16, F, 1957 • T17, M, 1974 • T18, F, 1944 • T19, M, 1985 • T20, F, 1959 • T21, F, 1954 • T22, M, 1957 • T23, M, 1960 • T24, M, 1960 
4, F, 1963 • T35, F, 1958 • T36, M, 1989 • T37, F, 1991 • T38, F, 1975 • T39, M, 1961 • T40, F, 1955 • T41, M, 1970 • T42, M, 1956 • T43, M, 

004 • T55, F, 1986 • T56, F, 1948 • T57, M, 1941 • T58, F, 1979 • T59, M, 1963 • T60, F, 1977 • T61, M, 1979 • T62, F, 1962 • T63, F, 1950 • 
M, 1961 • T74, M, 1953 • T75, M, 1955 • T76, M, 1953 • T77, M, 1955 • T78, M, 1961 • T80, F, 1960 • T81, F, 1950 • T82, M, 1974 • T83, F, 
64 • T93, M, 1973 • T94, F, 1967 • T98, M, 1971 • T99, M, 1969 • T100, F, 1960 • T101, F, 1950 • T102, M, 1976 • T103, M, 1974 • T104, F, 

4, M, 1976 • T115, F, 1959 • T116, F, 1977 • T119, M, 1980 • T120, F, 1965 • T121, M, 1963 • T122, F, 1951 • T123, M, 1940 • T124, M, 1981 • 
T134, M, 1956 • T135, F, 1974 • T136, F, 1967 • T137, M, 1934 • T138, F, 1970 • T139, F, 1981 10 • T140, M, 1979 • T141, M, 1966 • T142, M, 
T151, M, 1950 • T152, F, 1973 • T153, M, 1975 • T154, M, 1935 • T155, M, 1958 • T156, M, 2003 • T157, M, 1978 • T158, F, 1969 • T159, M, 
97 • T169, M, 1976 • T170, M, 1952 • T171, M, 1977 • T172, M, 2002 • T173, M, 1981 • T174, M, 1969 • T176, M, 1986 • T177, F, 1969 • T178, 
• T188, F, 1987 • T189, F, 1964 • T190, M, 2006 • T191, F, 1985 • T192, F, 1962 • T193, M, 2003 • T194, F, 1963 • T195, M, 1970 • T196, M, 
T205, F, 1960 • T206, M, 1955 • T207, F, 1956 • T208, F, 1971 • T210, M, 1958 • T212, M, 1961 • T213, M, 1946 • T214, M, 1944 • T215, M, 
T224, F, 1960 • T225, M, 1986 • T226, M, 1991 • T227, F, 1953 • T228, M, 1956 • T229, M, 1950 • T230, F, 1960 • T231, F, 1959 • T232, F, 

F, 1964 • T242, F, 2000 • T243, M, 1979 • T244, M, 1983 • T245, M, 1998 • T246, M, 1986 • T247, F, 1979 • T250, M, 1974 • T251, M, 1979 
M, 1971 • T261, M, 1957 • T262, M, 2009 • T263, F, 2009 • T264, M, 2004 • T265, M • T266, F • T267, F • T268, M, 1981 • T269, F, 1960 
F, 1974 • T279, M, 1965 • T280, F, 1947 • T281, M, 1962 • T282, M, 1977 • T283, M, 1970 • T284, M, 1992 • T286, F, 1960 • T287, F, 1954 • 
98, M T299, F, 1972 • T300, F, 1959 • T301, M, 1966 • T302, M, 1955 • T303, M, 1972 • T304, F, 1998 • T305, F, 1958 • T306, M, 1960 • 
316, F, 1971 • T317, F, 1990 T318, F, 2004 • T319, M, 1953 • T320, F, 1941 • T321, M, 1956 • T322, M • T323, M • T324, M, 1972 • T325, M, 
334, M, 1954 • T335, F, 1970 • T336, F • T337, M, 1992 • T338, M, 1956 • T339, F, 1971 • T340, M, 1976 • T341, M, 1975 • T342, M • T343, 
352, F, 1969 • T353, F, 1965 • T354, F, 1953 • T355, M, 1975 • T356, M, 1953 • T357, F, 1976 • T358, F, 1970 • T359, M, 2001 • T360, M, 

0 • T369, M, 1974 • T370, F, 2016 • T371, M, 1962 • T372, M, 1978 • T373, M, 1977 • T374, F, 1984 • T375, M, 1989 • T376, M, 1975 • T377, 
T387, F, 1950 • T388, M, 1965 • T389, F T391, F, 1978 • T392, F, 1966 • T393, F, 1956 • T394, M, 1994 • T396, M, 1980 • T397, F, 1975 • 

• T407, M, 1959 • T408, M, 1966 • T409, F, 1975 • T410, M, 1935 • T411, F, 1976 • T412, F, 1976 • T413, M, 1946 • T414, F, 1976 • T415, M, 
424, F, 2004 • T425, F, 1954 • T426, M, 1946 • T427, M, 1985 • T428, M, 1960 • T429, M, 2013 • T430, M, 1974 • T431, M, 2009 • T432, 
957 • T443, F, 1979 • T444, F, 1960 • T445, M, 1959 • T446, M, 1969 • T447, M, 1977 • T448, F, 1996 • T449, M, 1963 • T450, M, 1963 • 

1958 • T462, F, 1968 • T463, M, 1970 • T464, F, 1964 • T465, F, 1974 • T466, M, 1955 • T467, F, 1959 • T468, F, 1985 • T469, M, 1981 • 
1965 • T479, M, 1950 • T480, M, 1957 • T481, F, 1977 • T482, M, 1949 • T483, F, 1952 • T484, M, 1990 • T485, M, 1997 • T486, F, 1978 • 
F, 1957 • T498, F, 1961 • T499, M, 1984 • T500, M, 1963 • T501, M, 1958 • T502, F, 1943 • T503, M, 1957 • T504, M, 1980 • T505, M, 
T514, M, 1963 • T515, M, 1988 • T516, M, 1968 • T517, M, 1960 • T518, F, 1971 • T519, F, 1970 • T520, M, 1959 • T521, M, 1978 • T522, F, 
T531, M, 1997 • T532, F, 1969 • T533, F, 1969 • T534, F, 1968 • T535, M, 1968 • T536, M, 1957 • T537, M, 1958 • T538, F, 1963 • T539, 
           Muito obrigado, não vos esqueceremos Pedro Strecht, Médico Pedopsiquiatra 

Wemans, jornalista e católico, que foi 

um dos subscritores da carta aberta 

que deu origem à comissão indepen-

dente, considera que a Igreja deu 

“um passo atrás” no caminho que 

começara a trilhar. Faltaram “medi-

das concretas” e, sobretudo, uma 

“re exão sobre o exercício do poder 

na Igreja e o profundo clericalismo 

que a domina”, que é precisamente 

onde “reside a possibilidade de abu-

sos”, defendeu.  

Mais do que medidas, foram anun-

ciadas “intenções” de “conteúdo 

minimal” que, ao colocarem a res-

ponsabilidade nos bispos, podem 

não só acabar por ser “engolidas no 

tempo” como por se “diluírem pelas 

dioceses”, referiu. Além disso, são 

“pouco claros os contornos” de cer-

tas decisões, como a criação de uma 

comissão que, disse, será “constituí-

da demasiado dentro da Igreja”, o 

que lhe retira “credibilidade junto 

das vítimas”. 

Nuno Caiado, católico, que foi o 

primeiro subscritor da primeira carta 

aberta à Igreja, lamentou que “as 

questões éticas, primeiro, e as ques-

tões morais, depois, pareçam ter ca-

do soterradas pelas questões do direi-

to, quer canónico, quer civil”. 

Nuno Caiado refere que cam 

aquém e que assentam numa “res-

posta equivocada”. “A Igreja parece 

não ser capaz de construir uma res-

posta sólida ao problema”, disse, 

citado pela Lusa. 

Este católico criticou ainda a posi-

ção da CEP sobre uma possível 

indemnização às vítimas, que, disse, 

traduz uma “insensibilidade atroz” 

por fazê-las depender de um proces-

so cível. “Fazer dependê-las de um 

processo nos tribunais civis parece- 

-me uma coisa extraordinária e inau-

dita. O que temos aqui em causa é 

postergar a clari cação que já devia 

aparecer hoje”, frisou. 

“Não se nota compaixão” 
Do lado do movimento Nós Somos 

Igreja, um dos subscritores desta car-

ta aberta, Lisete Fradique a rmou 

que as medidas apresentadas são 

uma mão cheia de nada. “Houve uma 

fuga sistemática para as questões 

legais. Está aqui um problema moral”, 

disse, em declarações à SIC Notícias, 

frisando:  “Não se nota compaixão.” 

Sobre o memorial que a CEP anun-

ciou na conferência de imprensa, 

aproveitando também a realização da 

Jornada Mundial da Juventude em 

Lisboa, disse-se “chocada”. “Isto é 

uma dor imensa. Misturar estas duas 

coisas. Deveria ser algo de recolhido. 

Quem foi abusado estará a reviver 

toda a experiência”, disse. 

Também em reacção às medidas 

apresentadas pela CEP, Ângelo Fer-

nandes, da associação Quebrar o 

Silêncio, levantou dúvidas relativa-

mente ao apoio psicológico que será 

dado às vítimas: “Como se vai opera-

cionalizar o apoio psicológico nas 

dioceses? A minha leitura é que as 

vítimas não estavam confortáveis 

para ir às dioceses falar das experiên-

cias de abuso.” 

Para a Associação Portuguesa de 

Apoio à Vítima (APAV), as medidas 

apresentadas revelam “sinais de que 

há alguma vontade” mas pouco mais. 

“Esta descon ança em relação à pala-

vra das vítimas é algo que nos preo-

cupa. Esse relato tem de ser valoriza-

do”, disse Carla Ferreira. 

Para a responsável da APAV pelo 

acompanhamento dos casos de vio-

lência contra crianças e jovens, “a  

investigação interna tem de ocorrer, 

senão estamos simplesmente a vali-

dar que os actos continuem a aconte-

cer e a pôr potenciais vítimas em ris-

co”. Defendeu ainda que as pessoas 

que estiverem a ser investigadas 

devem ser afastadas “em termos pre-

ventivos” e que isso não cou claro 

nas explicações dadas pela CEP. 

Também Pedro Strecht, que coor-

denou o trabalho da comissão inde-

pendente ao longo do último ano, 

defendeu que os dados remetidos à 

Igreja são “signi cativos” e não são  

uma novidade. “A lista que foi entre-

gue faz parte daquilo que a Igreja já 

sabe também diocese a diocese. Esses 

dados foram trabalhados também 

pelo grupo de investigação histórica 

na pesquisa que foi realizada nos 

arquivos históricos e secretos”, disse 

Pedro Strecht. 

Ao nal do dia, o Governo reite-

rou em comunicado que irá aumen-

tar o prazo legal para que os crimes 

não prescrevam quando as vítimas 

completam 30 anos, algo que havia 

sido sugerido pela comissão inde-

pendente. 

Eu não consegui 
vislumbrar nada de 
concreto. Houve uma 
fuga sistemática 
para as questões 
legais. Está aqui um 
problema moral 
Lisete Fradique 
Membro do movimento  
Nós Somos Igreja
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Destaque Abusos sexuais de menores

Natália Faria  

ADRIANO MIRANDA

A Conferência Episcopal Portuguesa deu uma conferência em Fátima. Bispo José Ornelas respondeu aos jornalistas  

Igreja assegura apoio psicológico, mas não indemnizações  

Bispos vão analisar lista de padres 
abusadores mas não garantem afastamento  

N
em afastamento imediato de 

padres abusadores e dos bis-

pos que os tenham encoberto 

nem predisposição para 

indemnizar nanceiramente 

as vítimas. Ontem, a confe-

rência de imprensa ia a pouco mais de 

meio e já o presidente da Conferência 

Episcopal Portuguesa (CEP), D. José 

Ornelas, estava a ser chamado a reagir 

às críticas de quem viu no anúncio da 

reacção da Igreja aos abusos sexuais 

de crianças “uma mão cheia de nada”. 

“Para nós, não é uma mão cheia de 

nada. Para nós, é uma mão que vai 

cheia de compromissos”, defendeu- 

-se, para sustentar que há decisões 

que precisam de “outros interlocuto-

res para serem concretizadas”, logo 

terão de car para mais tarde. 

Além do anúncio de que vai ser 

criada uma comissão para dar conti-

nuidade ao trabalho iniciado pela 

equipa liderada pelo pedopsiquiatra 

Pedro Strecht (que estimou em quase 

cinco mil as crianças abusadas dentro 

da Igreja desde 1950 até à actualida-

de) e de que a Igreja vai erguer um 

memorial às vítimas, eventualmente 

da autoria do arquitecto Siza Vieira, 

as atenções de todos centraram-se 

naquilo que a Igreja pretende fazer 

com a lista contendo os nomes dos 

alegados abusadores que continuam 

activos na Igreja. E também quanto a 

isto a ordem é para aguardar que 

sejam apuradas culpabilidades. 

“Nós vamos analisar nome a nome. 

Mas, dentro de cada diocese, é cada 

bispo que tem de ver, à luz do direito 

civil e do direito canónico, quais as 

medidas apropriadas a tomar”, expli-

cou D. José Ornelas, repetindo que a 

lista recebida poucas horas antes não 

passa disso mesmo: uma lista de 

nomes. “Sendo uma lista de nomes, 

sem outra caracterização, torna-se 

difícil. Daí essa investigação exigir 

redobrados esforços”, explicou, 

admitindo que tais pessoas possam 

ser suspensas preventivamente de 

funções, “se houver plausibilidade 

quanto ao perigo no contacto com 

outras pessoas e quanto à persistên-

cia de eventuais delitos”. 

Questionado sobre se receia que 

mais crianças estejam em risco de ser 

vítimas de abusos, o presidente da 

CEP assumiu que sim. “Receio, mas 

eu não posso tirar uma pessoa do 

ministério porque chegou alguém 

que disse ‘Este senhor abusou de 

alguém’. Quem foi que disse? Em que 

lugar? Quando? Tirar um padre do 

ministério é uma coisa grave, enquan-

to não for minimamente provado, a 

pessoa mantém a sua credibilidade”, 

sustentou. Em suma, o afastamento 

preventivo de sacerdotes só poderá 

ter lugar se car comprovada a plau-

sibilidade e a veracidade da queixa e 

se houver “perigo de repetição ou de 

continuidade” do abuso. 

Do mesmo modo, quanto ao afas-

tamento de bispos que sejam aponta-

dos como tendo encoberto ou ajuda-

do a encobrir crimes de abuso sexual 

dentro das respectivas dioceses, D. 

José Ornelas usou de cautelas seme-

lhantes. “Nós não pactuamos com 

situações dessas, mas também não 

embarcamos em qualquer acusação 

de encobrimento”, avisou. “A própria 

Procuradoria-Geral da República 

[PGR] encontra di culdades em tra-

tar a maior parte dos casos que lhe 

chegam, porque não tem elementos 

su cientes”, lembrou, referindo-se 

ao facto de a PGR ter já arquivado 

nove dos 15 inquéritos instaurados 

após as denúncias que a comissão 

independente lhe fez chegar. “É pre-

ciso ver ao longo deste tempo qual é 

a situação que temos, porque a pró-

pria noção de encobrimento no direi-

to português é difícil de encontrar”, 

justi cou, para repetir que “cada caso 

tem de ser estudado”, isto é, “não 

basta falar-se: é preciso dados que 

justi quem e dêem credibilidade às 

acusações”. 

Porque uma proporção signi cati-

va dos abusos relatados no relatório 

ocorreu no confessionário, os bispos 

preparam-se para recon gurar o 

ambiente em que o sacramento ocor-

re, para que deixe de ser “em ambien-

tes fechados, isolados”, passando a 

fazer-se em “local acessível para que 

não haja ocasião para novos abusos”. 

Quanto ao segredo de con ssão, 

outra das recomendações deixadas 

no relatório da comissão independen-

te, a questão não se coloca: “Não está 

nem nunca estará sobre a mesa.” 

Igualmente descartada parece estar 

a possibilidade de, à semelhança do 

que ocorreu noutros países, a institui-

ção ser responsável por indemnizar 

as vítimas. “A questão das indemniza-

ções é clara, tanto no direito canónico 

como no direito civil. Se há um mal 

que é feito por alguém, é esse alguém 

que é responsável”, declarou. Mais à 

frente, D. José Ornelas precisou: “As 

pessoas que precisam de ajuda vão 

tê-la, agora indemnizações, só tendo 

em conta quem é [o abusador] e para 

isso é preciso um processo civil e é 

preciso que se o ponha.” 

Já no tocante à garantia de apoio 

psicológico ou psiquiátrico às vítimas, 

a Igreja assume inteiramente essa 

responsabilidade, sendo que a ope-

racionalização do tratamento caberá 

a cada diocese. “Isso é uma priorida-

de para nós. Ninguém vai deixar de 

ter acesso a tratamento por falta de 

meios”, enfatizou o representante 

dos bispos. Não se trata de a Igreja 

escolher os pro ssionais que consi-

dere mais adequados. “Vamos esta-

belecer parcerias e temos instituições 

que já se manifestaram disponíveis 

para isso. Não estamos a dizer que 

serão os nossos médicos”, explicou. 

Quanto aos padres abusadores, em 

relação aos quais os membros da 

equipa coordenada por Pedro Strecht 

tinham alertado que não basta “acom-

panhamento espiritual”, mas trata-

mento farmacológico e psiquiátrico, 

o presidente da CEP foi taxativo: “Nós 

precisamos não só de cuidar das pes-

soas abusadas, mas dos abusadores. 

Porque senão são ‘bombas vagantes’. 

E para isso precisamos de encontrar 

soluções”, declarou, admitindo que 

o tratamento possa bene ciar da 

experiência acumulada nalgumas 

unidades de saúde detidas por con-

gregações religiosas.

Presidente da CEP 
escuda-se na dificuldade  
de reunir elementos 
necessários para aferir 
veracidade das acusações

Medidas anunciadas  
- Nova comissão para 
receber denúncias,  
na dependência das 
dioceses mas constituída 
por leigos; 
 
- Construção de um 
memorial às vítimas  
a inaugurar no espaço  
da Jornada Mundial da 
Juventude, em Agosto,  
e que permanecerá; 
 
- Eventual afastamento  
de abusadores suspeitos 
depende de cada bispo; 
 
- Indemnização às vítimas  
será assumida pelo 
agressor que for julgado  
e não colectivamente  
pela Igreja; 
 
- Apoio psicológico ou  
o que a vítima requeira 
será assegurado pela 
Igreja. 
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Algo paira no ar 

Sente-se no ar a estranha sensação 

de que estamos no m de um ciclo 

político. Greves em sectores 

cruciais (transportes, educação, 

saúde e justiça) sem m à vista, 

com as pessoas a verem-se 

confrontadas com situações 

desastrosas para o seu dia-a-dia, 

decisões do Governo sem estudos 

cuidadosos, como a delicada 

questão da habitação, 

indemnização injusti cada a uma 

gestora de uma empresa 

cronicamente falida, com ministros 

que mentem descaradamente, 

en m, uma autêntica trapalhada. 

Mas o mais grave, diria mesmo 

preocupante: não se divisa uma 

alternativa que garanta que o país 

avança e não se atrasa ainda mais 

dos seus parceiros europeus, pois os 

fundos acabarão por se diluir e o 

turismo pode não chegar para salvar 

a nossa débil economia. Será que o 

primeiro-ministro António Costa se 

cansou do país ou espera que, nas 

ruas, esse mesmo país lhe peça para 

deixar S. Bento e ir cumprir o seu 

adiado sonho de um cargo 

1966 a Agosto de 1968, sei ainda 

bem o que pode acontecer a quem 

não cumpra escrupulosamente 

com todas as normas de segurança, 

aprendidas na recruta. Recordo-me 

ainda, como recruta no RI5 — 

Regimento de Infantaria, nas 

Caldas da Rainha, em 1965, de ter 

um manual acerca do que não se 

devia fazer, para nossa segurança. 

Era uma imagem de um militar, 

com uma vela acesa, a ir ver se num 

barril havia pólvora. E, de facto, 

havia. Pum! O mancebo não voltou 

para contar o sucedido. 

José Amaral, Vila Nova de Gaia

milionário em Bruxelas? 

Manuel Alves, Lisboa 

 

Os governantes  
e as estratégias 
dissuasivas  
e sem equidade 
Deveremos estar cientes das 

estratégias dissuasivas que os 

ministros adoptam quando 

a rmam estar a tomar diligências 

promissoras. As frases com 

“estamos a fazer contas” ou 

“estamos a estudar” são recursos, 

manhosos, para amenizar os 

protestos. O objectivo é fazer 

parecer que os ministérios estão a 

procurar fazer aproximações às 

reivindicações, para, assim, os 

funcionários públicos perderem o 

ímpeto da luta. Certas “contas” ou 

“estudos” não requerem, como 

querem fazer crer, semanas de 

estudo; fazem-se num par de horas; 

já estão feitas e o que estarão a 

estudar é o timing e a maneira 

sedutora de as comunicar. 

Aliás, no caso concreto do 

Ministério da Educação, o que 

estará a estudar é a selecção de 

medidas que favoreçam uma parte 

dos professores, para que a luta se 

desproveja de tanta força e 

visibilidade.  

Um exemplo desta estratégia é 

privilegiar os professores mais 

novos na carreira, mantendo no 

momento contemporâneo 

professores com determinadas 

condições de progresso na carreira e 

outros, os mais velhos, em piores 

circunstâncias para o efeito. Ou seja, 

sem a devida equidade, o que 

acontece é: muitos professores 

ingressaram na carreira com 

expectativas promissoras; 

entretanto, pioram-lhes as 

condições “a meio da carreira” (não 

dando cumprimento ao previsto no 

início da carreira); por m, 

melhoram (algumas) condições para 

quem ingressa agora na carreira, 

mas para os mais velhos não há 

reposição retroactiva nem 

regularização das variáveis que, 

para além da vocação, os aliciaram a 

optar por esta pro ssão. 

Numa palavra, na mesma carreira 

e na mesma contemporaneidade, 

existirão professores a bene ciar de 

certas alterações numa 

proporcionalidade inversa aos que 

as mereceriam por honestidade na 

manutenção das regras do “início”, 

do “meio” e do “ m”. O que diriam 

os deputados se, a meio do 

mandato, por exemplo, lhes 

reduzissem a remuneração, o 

número de anos de mandato, etc.? O 

que diria um médico se lhe 

usurpassem as condições aliciantes 

que contribuíram para ingressar no 

SNS? (passariam, passarão ou já 

passaram para o privado). 

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso 

 

Acidente militar  

Um acidente militar tal como o 

ocorrido ontem no CMSM (Centro 

Militar de Santa Margarida) resulta 

quase sempre de imprudências 

com o manuseamento de artefactos 

militares, dando, pois, maus 

resultados. E terá sido o que 

aconteceu na desminagem, limpeza 

do terreno, onde houve exercícios 

militares reais, que ca sempre a 

cargo de sapadores, militares 

especializados em minas e 

armadilhas. Como veterano de 

guerra na Guiné, de Setembro de 

PÚBLICO ERROU

O artigo de opinião publicado na 

pág. 7 da edição de 2/3/2023 surgiu 

com o título “Que História? O colo- 

nialismo português ainda ‘perse- 

gue’ as religiões afro-asiáticas”, 

quando o autor pretendia escrever 

“afro-brasileiras”. Pelo lapso, que 

não foi detectado em tempo útil, o 

autor e o PÚBLICO pedem desculpa 

aos leitores.

Abusos na Igreja: oportunidade perdida

J
osé Ornelas mostrou incómodo 

perante os abusos, mas nenhuma 

empatia com as vítimas. Pediu 

perdão, mas não se 

comprometeu com reparação. 

Agradeceu a quem teve coragem para 

denunciar a podridão que tem 

consumido a Igreja Católica, mas não 

foi capaz de anunciar medidas 

concretas, que façam sentido para 

quem viu a sua vida destruída. Até no 

que diz respeito aos moldes em que 

supostamente vai funcionar o apoio 

psicológico e psiquiátrico sem custos 

para quem foi abusado sexualmente 

por um padre e não o pode pagar, o 

discurso foi confuso. 

Os bispos e José Ornelas, presidente 

da Conferência Episcopal Portuguesa 

(CEP), perderam uma oportunidade 

para ficarem quietos mais algum 

tempo, a digerir a informação brutal 

que a comissão independente que 

esteve a estudar os abusos sexuais na 

Igreja lhes forneceu. Porque 

claramente precisavam de ter 

preparado melhor quer as respostas na 

conferência de imprensa de ontem 

quer o tom — não, quando um 

jornalista pergunta se se vão encontrar 

com vítimas, não está à espera que a 

Igreja Católica organize “uma festa de 

vítimas”. 

Pelo menos 4815 crianças foram 

abusadas por membros da Igreja 

Católica em Portugal nos últimos 72 

anos. Foi isto que a comissão 

independente apurou. E deixou aos 

bispos várias recomendações para 

prevenir mais casos. Por exemplo? 

Rever a imposição de sigilo de 

con ssão — mas isso nem agora nem 

nunca, respondeu Ornelas — ou 

reparar danos. “Se há um mal feito por 

alguém, é esse alguém que é 

responsável”, disse ainda o presidente 

da CEP. Noutros países, note-se, a 

Igreja vendeu bens para pagar 

indemnizações. 

E depois há o essencial, para que 

algum sentido de justiça prevaleça, 

mesmo quando é tarde para a Justiça 

porque os casos prescreveram: afastar 

“quem fez o mal”. 

Os bispos receberam da comissão 

uma lista com 100 nomes de 

agressores. Em vez de anunciarem 

uma investigação profunda, que não 

poupe nos meios, suspendendo 

preventivamente quem faz sentido 

suspender já, dizem que é tudo “muito 

difícil” e que não se pode afastar 

nenhum padre “só porque alguém 

disse ‘este senhor abusou de alguém’”. 

José Ornelas enredou-se nas suas 

próprias palavras: cada diocese é que 

tem de ver o que fazer agora, mas foi já 

avisando que a lista da comissão tem 

nomes de abusadores, às vezes é só 

“Jacinto e Albino”, e nada de nomes de 

denunciantes, como se isso fosse uma 

surpresa — e como se a comissão não 

garantisse que a Igreja tem dados mais 

do que su cientes para actuar. 

“Posso ir ver quais são os Albinos 

que temos nos arquivos…” Foi isto que 

José Ornelas disse. E foi um balde de 

água fria.

‘Posso ir ver quais são 
os Albinos que temos 
nos arquivos…’  
Foi isto que José Ornelas 
disse. E foi um balde  
de água fria

Editorial

Andreia Sanches
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T
anto me deliciei a ler Roald 

Dahl quando eu estava na 

idade do armário, que a minha 

mãe descon ou e, enquanto 

eu dormia, pôs-se a ler os 

livros, Someone Like You  

e Kiss Kiss. 

Na manhã seguinte, confessou-se 

horrorizada. E com razão: aqueles contos 

sádicos não eram para os meus 12 aninhos. 

Por isso é que eu gostava tanto deles: eram 

cruéis e impiedosos, trocistas e 

arrogantes, tal como o autor. 

Switch Bitch e  My Uncle Oswald  vieram 

mais tarde e ainda eram mais maldosos. 

Pouco depois, os contos foram 

higienizados e lmados sob o título 

genérico de Tales of the Unexpected. 

Roald Dahl tinha uma imaginação 

maravilhosa e escrevia com grande 

magreza, sem gastar palavras, para poder 

A opinião publicada no jornal respeita  
a norma ortográfica escolhida pelos autores

Cortar as unhas ao monstro

Ainda ontem

Miguel Esteves Cardoso

ZOOM CONGRESSO NACIONAL DO POVO ARRANCA HOJE EM PEQUIM

Área de testagem contra a covid-19, na véspera do arranque do Congresso Nacional do Povo num hotel de Pequim

MARK R. CRISTINO/EPA

puxar mais por aquelas que usava. Era 

também uma pessoa extremamente 

desagradável. Mas isto não era segredo 

nenhum. A sobranceria dele impedia-o de 

tentar disfarçar fosse o que fosse. 

Tinha esta extraordinária honestidade: 

não há um único conto onde não se 

exprima a maldade e o desprezo do autor. 

As crianças adoram os livros que ele 

escreveu para crianças por causa desta 

maldade — e da liberdade com que é 

exibida. Batem o pé e exigem os contos de 

Dahl independentemente das objecções 

dos pais, que prefeririam que escolhessem 

histórias menos cruéis. 

Vem isto a propósito da mais recente 

tentativa de censurar Dahl, alterando-lhe 

os textos da forma mais mesquinha. 

Dahl é subversivo, desobediente, 

perigoso — um bully do pior. Apela aos 

nossos piores sentimentos, como a mania 

da superioridade. É por isso que as 

crianças gostam das histórias dele. Porque 

é um monstro — um monstro com muita 

graça. Se não vendesse tantos livros e não 

desse tanto prazer, a editora já teria 

desistido dele há muito tempo. 

É a gula — e não a sensibilidade ou o 

espírito woke atrás do qual se esconde — 

que os faz censurar os livros. Mas Dahl ca 

sempre a ganhar.

O homem é o 
único ser 
sensível que se 
destrói a si 
próprio no 
estado de 
absoluta 
liberdade [...] 
Bernardin de 
Saint-Pierre
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Espaço público

Escrever 
Direito

Advogado. Escreve ao sábado

Tempestade no copo da justiça

Os funcionários 
judiciais, em geral, 
trabalham muito  
para além do exigível, 
sem receber horas 
extraordinárias

Francisco Teixeira da Mota

A
 justiça, no nosso país, 

infelizmente, não tem o 

prestígio que devia ter, não 

pela falta de qualidade ou de 

empenho de quem aí trabalha, 

mas sobretudo pela sua 

lentidão ou pelos quiproquós processuais 

sucessivos. Os portugueses, por exemplo, já 

não acreditam que alguma vez sejam 

julgados arguidos famosos como Ricardo 

Salgado, José Sócrates ou outros. Os 

portugueses sabem que o nosso sistema 

processual criminal permite que sejam 

levantadas sistematicamente questões que, 

de nulidade em nulidade, de recurso em 

recurso, até à prescrição nal, embrulham os 

processos de tal forma que os próprios 

pro ssionais do direito já têm di culdade em 

perceber e em explicar o que se está a passar. 

Mas, desta vez, o problema é outro: os 

tribunais estão a car de pantanas porque 

neste momento estão a decorrer, sem m à 

vista, simultaneamente duas greves 

decretadas pelos dois sindicatos do sector. 

Da minha experiência pro ssional, tenho 

como certo que os funcionários judiciais, em 

geral, trabalham muito para além do que 

lhes seria exigível, não recebendo horas 

extraordinárias, pelo que me parece que, 

havendo bom senso de ambos os lados, seria 

possível acabar com estas greves 

rapidamente. E vai levar bastante tempo 

para se conseguir recuperar todos os 

agendamentos que foram dados sem efeito. 

O que me parece absurdo é que, em vez de 

uma negociação célere e de boa-fé, o 

Ministério da Justiça venha agora, semanas 

depois do início das greves, anunciar que 

pediu um parecer ao Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República sobre a 

legalidade de uma das greves. Será que no 

ministério não há juristas próprios para 

aconselharem e dizerem o que a ministra da 

Justiça deve fazer? Ou será que se passou a 

utilizar o Conselho Consultivo como um 

biombo? Aguarda-se, assim, rapidamente, 

para bem de todos nós, um acordo razoável 

entre Governo e sindicatos que ponha termo 

ao caos instalado nos tribunais. 

O m das greves seria uma boa notícia no 

mundo da justiça a acrescer à simpática 

notícia que foi o recente acórdão do Tribunal 

Constitucional que, no que toca às ordens 

pro ssionais, veio lembrar que a 

Constituição de 1976 não é corporativa. As 

Ordens foram criadas pelo Estado e a sua 

democraticidade deve entender-se como 

“indissociável da prossecução de interesses 

de ordem pública no contexto de um Estado 

de Direito constitucional”. Democraticidade 

que não respeita apenas ao processo de 

designação dos titulares dos órgãos das 

Ordens, mas também quanto à sua 

composição, isto é, é a própria 

democraticidade das Ordens que legitima a, 

tão contestada, entrada de leigos nos órgãos 

destas associações pro ssionais. 

Mas a procissão ainda vai no adro: depois 

de publicada a lei, o Governo terá quatro 

meses para a regulamentar; tendo em conta 

a criminosa inércia governamental na 

regulamentação do sorteio dos juízes nos 

tribunais de recurso, esta reforma das 

Ordens poderá só ter efeitos práticos no dia 

de São Nunca.

Os motivos das greves são quase 

coincidentes e prendem-se, essencialmente, 

com um suplemento de recuperação 

processual que, não estando integrado no 

salário, só é pago 11 vezes por ano, com o 

bloqueio nas carreiras e, ainda, com a 

necessidade de abertura de concurso para 

entrada de mais funcionários. 

Quanto a esta última reivindicação, já está 

a decorrer um concurso para a entrada de 

200 funcionários, o que, sendo certamente 

pouco para as necessidades, já é alguma 

coisa, e espera-se que o su ciente para os 

funcionários judiciais suspenderem a greve. 

Já no que concerne à integração do 

suplemento de recuperação processual no 

salário, exige-se um esforço suplementar do 

Ministério da Justiça, tendo em conta que 

este designado suplemento foi criado no 

tempo em que Vera Jardim era ministro da 

Justiça, há cerca de 25 anos, pelo que parece 

evidente que já não é um suplemento de seja 

o que for, mas faz parte do salário dos 

funcionários e, como tal, deverá ser 

legalmente reconhecido. As contas a fazer 

serão da responsabilidade do Ministério das 

Finanças, mas parece-me que é de elementar 

justiça legalizar a situação. Por último, 

embora haja outras reivindicações, 

nomeadamente quanto à aposentação, o 

desbloqueio das carreiras parece-me ser 

uma medida que não será de efeitos 

imediatos e que certamente poderá ser 

acordada com escalonamentos no tempo. 

Vice-presidente do Parlamento  
Europeu e relator 
para o acordo do “Brexit” 

“Brexit” e Irlanda do Norte: virar a página

O
 chamado “Windsor 

Framework”, ou seja, o 

acordo anunciado esta 

semana pelo 

primeiro-ministro britânico, 

Rishi Sunak, e pela 

presidente da Comissão Europeia, Ursula 

von der Leyen, sobre o Protocolo da 

Irlanda do Norte, é uma boa oportunidade 

para um decisivo virar de página nas 

relações entre o Reino Unido e a União 

Europeia, muito tensas desde o “Brexit”. 

Os últimos anos não foram bons para o 

Reino Unido. Desde o referendo do 

“Brexit”, há já quase sete anos, e, 

sobretudo, desde o divórcio com a União 

Europeia, consumado há três anos, o 

Reino Unido mergulhou numa agitação 

política permanente, com nada menos do 

que cinco primeiros-ministros (David 

Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz 

Truss e Rishi Sunak), a que se somou um 

mau desempenho da economia. 

Consequentemente, o descontentamento 

generalizou-se, o Partido Conservador 

viu-se ultrapassado nas sondagens e a 

desilusão com os resultados do “Brexit” 

disparou. 

Perante este quadro dramático, Rishi 

Sunak parece ter percebido que o Reino 

Unido tem de mudar de rumo e não ganha 

nada em manter um confronto estéril com 

a União Europeia, apenas para gáudio dos 

radicais da sua plateia parlamentar. Pelo 

contrário, é do interesse do Reino Unido 

normalizar as relações com o seu maior 

parceiro comercial e abrir caminho para 

aprofundar as relações comerciais com os 

Estados Unidos da América, igualmente 

bloqueadas pela questão da Irlanda do 

Norte. 

Como relator do Parlamento Europeu 

para a implementação do acordo do 

“Brexit”, não tenho dúvidas em a rmar 

que estes primeiros três anos de vigência 

do acordo foram marcados pelo reiterado 

incumprimento pelo Reino Unido das 

obrigações que assumiu no Acordo de 

Saída, em especial o dever de realizar no 

mar da Irlanda, entre a Grã-Bretanha e a 

Irlanda do Norte, os controlos fronteiriços 

necessários à veri cação do respeito pelas 

regras europeias, controlos esses que, por 

força do Acordo de Sexta-Feira Santa, não 

podem ser feitos na fronteira externa da 

União, visto que é a que separa as duas 

Irlandas. Esse incumprimento deu lugar a 

diversos litígios, mas também a pacientes 

negociações em que a União Europeia se 

esforçou sempre por encontrar, na medida 

do possível, soluções para uma aplicação 

exível do Protocolo. 

No essencial, o chamado “Windsor 

Framework”, agora anunciado, exibiliza a 

implementação do Protocolo, que 

permanece em vigor, sem fazer perigar os 

seus objetivos. Assim, mantém-se a 

realização no mar da Irlanda dos controlos 

fronteiriços necessários, incluindo 

sanitários e tossanitários, relativamente a 

todos os bens destinados ao mercado 

europeu ou em relação aos quais existam 

fundadas suspeitas de ilegalidade ou 

fraude. Por outro lado, clari ca-se que 

cam dispensados desses controlos, como 

aliás sempre foi pretendido pelo Protocolo, 

os bens oriundos da Grã-Bretanha com 

destino à própria Irlanda do Norte e, 

portanto, que não apresentam risco de 

entrar no Mercado Único. 

Além disso, é garantida a troca de 

informações aduaneiras em tempo real, 

desde sempre prevista, mas nunca 

operacionalizada. 

Finalmente, são previstas soluções para 

as regras em matéria de IVA e ajudas de 

Estado a aplicar na Irlanda do Norte, 

desde que não introduzam distorções da 

concorrência. 

Paralelamente, para desbloquear o 

impasse na “partilha de poder” na Irlanda 

do Norte que está a bloquear as 

instituições políticas, cou consagrado um 

mecanismo, o chamado “Stormont 

Brake”, que permite a um determinado 

número de membros da assembleia 

legislativa da Irlanda do Norte 

desencadear, em situações excecionais, 

um processo de suspensão da entrada em 

vigor de novas regras europeias que 

tenham um impacto signi cativo para as 

comunidades locais. 

Em suma, este acordo tem todas as 

condições para conduzir, nalmente, a 

uma aplicação e caz, mas exível, do 

Protocolo da Irlanda do Norte, a bem do 

interesse de todas as partes e do respeito 

pelo Acordo de Sexta-Feira Santa. Será um 

virar de página se o primeiro-ministro 

britânico tiver força política para a virar.

Pedro Silva Pereira
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A radicalização assimétrica

Historiador. Escreve ao sábado

Se a justiça americana 
proceder como deve, 
levando a tribunal não 
apenas os personagens 
menores, mas Trump,  
a insurreição cará 
para trás, mas  
a radicalização  
do Partido Republicano, 
com Trump ou sem 
Trump, está para car

José Pacheco Pereira

EUA de hoje, nos estados republicanos, a 

polícia tem impunidade para a violência e 

para matar, em particular negros, livros são 

suprimidos em bibliotecas, direcções de 

universidades são afastadas à força para 

serem substituídas por radicais da direita 

cujo primeiro acto é encerrar todos os 

cursos em que se fala da racismo, 

escravatura, desigualdades sociais. 

Professores são expulsos. De Santis, que 

O
 relatório do Congresso 

Americano sobre a insurreição 

de 6 de Janeiro devia ser de 

leitura obrigatória para todos 

os políticos europeus e, por 

maioria de razão, para os 

portugueses. É talvez o melhor retrato da 

crise de uma grande democracia, crise 

profunda, estrutural do sistema político 

democrático, em grande parte por ser um 

retrato do papel que tem a radicalização em 

dissolver qualquer laço de entendimento. 

Esse processo de radicalização está em 

curso em Portugal e não é simétrico: 

manifesta-se na direita com grande 

agressividade e não tem paralelo à esquerda. 

Por muito que se procure dizer aquelas 

platitudes equilibradas sobre a radicalização 

dos dois lados, ela não existe. Nos EUA é a 

mesma coisa, não é o Black Lives Matter que 

pode ser comparado ao ascenso do 

trumpismo e à sua consolidação num dos 

grandes partidos da democracia americana, 

o Partido Republicano, muito para além de 

Trump. 

Do mesmo modo em Portugal, nem o 

Bloco nem o PCP têm a agressividade que 

têm neste momento a direita radical e os 

partidos que tem vindo crescentemente a 

capturar, com relevo para o PSD. Nem o PS é 

“comunista”, nem “venezuelano”, nem, em 

bom rigor, o Bloco e o PCP o são. Mesmo 

com o radicalismo do Stop, e muito menos 

com a conflitualidade moderada da CGTP, as 

“ruas” são moderadas e as greves são aquilo 

para que o seu direito serve de garantia. 

Mas a reacção pavloviana a eventos como 

o convite a Lula ou a legislação sobre a 

habitação são, no seu imediato excesso, de 

uma agressividade que impede pela sua 

natureza qualquer negociação e 

compromisso. Mais: tudo o que se está a 

passar era previsível mal a palavra Lula foi 

dita ou se falou de interferir no sacrossanto 

direito de propriedade. Neste último caso, a 

melhor maneira de perceber o excesso é a 

leitura do que diz sobre a propriedade não 

Karl Marx, mas o catecismo da Igreja 

Católica. Seria interessante ver a fúria da 

nossa direita radical, se se lhe servisse um 

texto sem indicação de origem do 

Catecismo, que, como se sabe, é obra de 

comunistas encartados. 

quer herdar o lugar de Trump, está neste 

mesmo momento a fazer tudo isto na 

Florida. 

A este processo de radicalização não são 

alheios nem os media tradicionais — 

Murdoch admitiu que se estava a propagar 

falsidades sobre o “roubo” das eleições a 

Trump, mas que por “dinheiro” nada se fez 

para travar as mentiras na Fox — nem o 

papel sinistro das chamadas “redes sociais”. 

As teorias conspirativas do QAnon, que tem, 

aliás, adeptos portugueses na universidade, 

e que começaram por acusar Hillary Clinton 

e os democratas de matar crianças para lhes 

beber o sangue, tem hoje livre curso no 

Partido Republicano, com muito candidatos 

incompetentes e mentirosos compulsivos 

como George dos Santos, a defenderem um 

mundo que nada tem que ver com a 

realidade, quanto mais com a verdade. 

Leiam pois o relatório da insurreição de 6 

de Janeiro, e vejam o modo como Partido 

Republicano se comportou nos diferentes 

momentos da investigação, e modo como 

ele é hoje. Depois da Guerra da Ucrânia, em 

que, aliás, os republicanos são ambíguos, o 

Partido Republicano e modo como as suas 

ideias são um molde para a direita radical, é 

o mais perigoso em todo o mundo para a 

democracia. Lá e cá.

O processo de radicalização 
que está em curso em 
Portugal manifesta-se  
na direita com grande 
agressividade e não  
tem paralelo à esquerda  

Voltando ao relatório da insurreição de 6 

de Janeiro em Washington, o que é 

igualmente preocupante é que 40% dos 

eleitores americanos não mudaram um 

átomo a sua posição, incluindo sobre 

Trump, apesar de no relatório ser mais do 

que claro que houve de facto uma 

insurreição, cujo primeiro objectivo era 

impedir a posse do Presidente que ganhou 

as eleições. No relatório abundam os 

testemunhos de que Trump e os seus éis na 

Casa Branca e no Partido Republicano 

sabiam muito bem que tinham perdido as 

eleições e que não havia qualquer fraude 

eleitoral, mas mesmo assim estavam 

dispostos a tudo, incluindo sabotar a 

contagem do colégio eleitoral, que era o 

objectivo da invasão do Congresso. 

Trump foi claríssimo numa das pressões 

documentadas, pedindo: “Arranjem-me 

11.000 votos e eu ganho as eleições.” 

“Arranjem-me” e, porque não lhos 

“arranjaram”, atirou com a matilha do 

MAGA, muito dos quais armados, contra a 

polícia do Capitólio, provocando vários 

mortos. 

Se a Justiça americana proceder como 

deve, levando a tribunal não apenas os 

personagens menores, mas Trump, a 

insurreição cará para trás, mas a 

radicalização do Partido Republicano, com 

Trump ou sem Trump, está para car. Nos 

O ruído do mundo

DR
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Espaço público

Coffee break

Jornalista. Escreve ao sábado

O bispo José Ornelas está baralhado  

A Igreja não sabe o que 
fazer com as denúncias. 
Recebeu a lista de 
suspeitos e convocou os 
media. Mas só se ouviu 
um padre sem empatia 
e um bispo baralhado  

Bárbara Reis 

E
m 2021, quando o bispo D. José 

Ornelas, presidente da 

Conferência Episcopal 

Portuguesa, anunciou que a Igreja 

Católica ia criar uma comissão 

independente para fazer o 

“apuramento histórico” do abuso sexual feito 

pela Igreja, usou a palavra “unanimidade”. 

Entre os bispos, disse, “há absoluta 

unanimidade” sobre “a necessidade” de se 

saber a verdade, todos os bispos têm “desejo” 

e concordam que é preciso “clareza”. “Se 

houve atitudes de encobrimento no passado, 

vamos tratá-las.” 

Dado o arrastar de anos da Igreja Católica 

portuguesa para levar a sério o problema dos 

abusos sexuais, a “absoluta unanimidade” de 

querer “clareza” parecia inesperada. 

Esta sexta-feira, ao ver o bispo Ornelas falar, 

em conferência de imprensa por si 

convocada, para anunciar as medidas de 

resposta ao relatório da comissão 

independente, houve tudo menos clareza. O 

que vi foi um homem baralhado, a andar para 

a frente e para trás, com uma vaga ideia: 

“[Agora, a Igreja vai] analisar nome a nome [a 

lista de suspeitos recebida] e ver o que é que 

ele fez de errado e, depois, tomamos as 

medidas”. 

O tom sem empatia e sem convicção do 

porta-voz da conferência episcopal, o padre 

Manuel Barbosa, que falou antes, não ajudou. 

Quando pediu desculpa aos que sofreram 

abusos de padres, não teve sequer o cuidado 

de olhar para a câmara. Olhou para o papel. 

O tom vago e baralhado contrasta com o 

tom concreto e assertivo do relatório Dar Voz 

ao Silêncio, da comissão independente. Das 

486 páginas, 23 são dedicadas às entrevistas 

que a comissão fez aos bispos portugueses. 

Dos “detentores do poder eclesiástico”, a 

comissão entrevistou 19 bispos e 14 superiores 

gerais de institutos religiosos. Nas respostas, 

há boas pistas para compreender a confusão 

de Ornelas. 

À comissão, os bispos dizem em sigilo — em 

off, como se diz na gíria jornalística — coisas 

que não diriam em público. Sobressaem 

quatro grupos: 

— os que não sabiam, nunca viram nem 

souberam de nenhum abuso sexual; 

— os que despertaram para o problema 

recentemente; 

— os que acham que a informação recolhida 

pela comissão devia ter sido mantida em 

segredo, e 

— os que dizem que, mais do que as 

crianças vítimas de abusos, Deus é que foi 

violentado. 

A dimensão dos grupos impressiona. O 

primeiro inclui todos os bispos. Ou seja, até há 

pouquíssimo tempo, era inimaginável, para 

todos, pensarem que havia abusos sexuais 

sacerdotes”, pois “alguém que se quer vingar 

por não ter recebido um emprego faz uma 

denúncia imprópria”. Esse bispo acusa até a 

sociedade civil — a comissão em particular e 

todos nós em geral — de tomarmos “uma 

posição global persecutória sobre o clero”. 

Há quem diga que, se tivéssemos outro 

bispo como presidente da Conferência 

Episcopal Portuguesa, ainda nem comissão 

teríamos tido. Mas esta sexta-feira não foi esse 

Ornelas que emergiu. Estará pressionado, 

imagino que sim. Até porque, já sabemos, os 

bispos não sabiam de nada. Se não sabiam de 

nada, como é que poderiam ter encoberto? 

A comissão resume assim as suas respostas: 

— Nunca lidei com nenhum caso de abuso 

sexual de crianças. Nunca. Nem em 

seminários. 

— Não conheço nenhum caso (…), no meu 

tempo não havia… na minha geração não vejo 

nenhum colega. 

— Tenho conhecimento de falatório, 

diz-que-diz, sacerdotes jovens da paróquia. 

(…) Quanto ao padre (julgado e preso), a 

sensação é que ele foi injustamente castigado 

(…). Confesso que tenho mais em que pensar. 

— No seminário, o assunto de abusos 

sexuais não era falado. Nem sequer 

“ruidinho”. 

— Não conheço na congregação ninguém 

vítima de abuso sexual. Falava-se, não é novo 

para mim. Mas muito vago, não aprofundava 

polémicas. Nunca tive casos concretos por 

perto. 

Repare: havia “polémicas”, havia o 

“diz-que-diz” e “falava-se”. Repare também 

que “não é novo”. 

A contradição é evidente. Os bispos não 

sabiam, mas “não era novo”. Não conheciam, 

mas “falava-se”. Não sabiam de casos, só 

sabiam de “polémicas”. Os bispos não sabiam 

de nada, mas “nos anos 90 já existia o 

problema, muito antes da entrada em cena de 

Francisco”. Não sabiam de nada, mas “tudo 

começou com João Paulo II e Bento XVI”. Não 

sabiam de nada, mas, “nas missões em África, 

‘falava-se muito mais, mas não se actuava… 

não se dava seguimento”. 

É estranho não saberem de nada. Quando, 

em 1992, o padre Frederico Cunha foi 

condenado por assassinar um rapaz de 15 

anos, soube-se das “polémicas”. Há dez anos 

que havia “polémicas” na Madeira por causa 

deste padre. 

De tal modo que o bispo do Funchal, 

Teodoro de Faria, mudava o seu antigo 

secretário de paróquia em paróquia para 

abafar as “polémicas”. Caramanchão, São 

Jorge, Ilha, Machico, Ribeira Grande, 

Maroces, Água de Pena. Talvez outras 

freguesias. O padre foi condenado a 13 anos de 

prisão. O bispo continuou bispo mais 14 anos. 

É estranho como milhares de pessoas pelas 

aldeias, vilas e cidades de Portugal sabiam, 

mas não os bispos. No relatório da comissão 

aparecem pais e lhos a fazerem denúncias 

concretas, mas os bispos nunca ouviram. 

Aparecem padres a serem mudados de 

paróquia para calar as queixas, mas os bispos 

nunca ouviram. Aparecem padres proibidos 

de receber crianças em con ssão e limitados a 

dar aulas, mas os bispos nunca ouviram. 

É estranho porque não há 34 mil padres 

(esse é o número dos advogados). Nem 60 mil 

padres (esse é o número dos médicos). Nem 

150 mil padres (esse é o número dos 

professores). Por mais dispersa e díspar que 

seja a comunidade dos padres, estamos a falar 

de 2700 homens. 

Não sou eu que digo que é estranho. É a 

comissão independente: “Não deixa de ser 

estranho, tendo em conta a longevidade da 

sua trajectória religiosa [a dos bispos, e] a 

extensão dos domínios da infância em que 

directamente intervêm. Tanto mais agrante 

quanto contrasta, intensamente, com os 

resultados da recolha de informação empírica 

que a comissão foi realizando, junto de 

pessoas vítimas, ao longo do seu mandato.” 

“Contrasta intensamente.” Esta sexta-feira, 

o contraste entre o que se esperava e o que foi 

dito em Fátima também foi intenso. Uma 

decepção.

feito por padres em Portugal. 

O segundo grupo também é quase 100%. 

Foi com o Papa Francisco que pensaram pela 

primeira vez que os abusos sexuais por 

padres são um problema global, da Igreja 

como um todo, não deste país ou daquele 

país. 

O terceiro grupo — os que queriam uma 

comissão secreta — é mais pequeno, mas tem 

adeptos. 

O quarto é uma “estreita minoria dos 

bispos”. 

Em Portugal, há 20 bispos e 2700 padres. É 

deste universo que a comissão trata, se 

pensarmos nos vivos. Depois de meses de 

trabalho, foi identi cado o número 

“absolutamente mínimo” de 4815 crianças 

vítimas de abuso por padres e pessoas ligadas 

à Igreja nos últimos 70 anos. 

O relatório mostra que a “absoluta 

unanimidade” para a “clareza” é muito 

porosa. Digo “porosa” para ser simpática. 

Um bispo diz que o processo de prestação 

de contas está a acontecer em Portugal “não 

porque a realidade o exige, mas porque se ‘vai 

atrás dos outros’, ‘se acontece a todos, 

acontece a nós… são as notícias’”. Para fugir 

ao tema, “desvia”, o verbo é da comissão: “E o 

abuso sexual na família?! Porque não se fala 

nisso?!” Hoje chamamos a isto 

“whataboutismo”. 

Além disso, diz outro bispo, há o problema 

do “declínio moral das sociedades 

contemporâneas” e o “problema de fundo…” 

que é a “liberdade sexual”, pois os “problemas 

que se passam na sociedade passam para a 

Igreja”. Isto são os bispos a falar. 

Outro bispo está preocupado com “o dano 

moral que falsas acusações podem ter nos 

ADRIANO MIRANDA
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A escolha infeliz de uma fotografia

provedor@publico.pt

Quando alguém que 
nada tem a ver com  
o processo surge numa 
imagem pública ao lado 
de um suspeito ou de 
um arguido isso pode 
lesar a sua reputação

José Alberto Lemos

considerou que os outros intervenientes na 

fotogra a “não eram naturalmente parte da 

notícia, pelo que são simplesmente efeitos 

colaterais do enquadramento. (…) Quanto a 

eventuais equívocos, julgo que a leitura 

atenta e completa do texto e outros 

elementos do trabalho permitem desfazê-los 

com boa vontade.” 

O provedor detecta nesta resposta vários 

equívocos. O primeiro é que aquilo a que o 

editor chama “semblante carregado” é 

altamente subjectivo porque o presidente do 

Ben ca está a cumprimentar um jogador do 

seu clube antes do início de um jogo 

importante. Se naquele momento teve um 

esgar menos afável, isso não se pode 

confundir com um semblante carregado 

porque esse adopta-se num momento 

sombrio, difícil, não quando se incentiva 

quem se cumprimenta, como era o caso. 

Depois porque o PÚBLICO tem seguramente 

em arquivo dezenas de fotogra as de Luís 

Filipe Vieira em situações mais embaraçosas, 

como por exemplo quando ele depôs na 

Assembleia da República. Aliás, o artigo em 

causa está disponível no arquivo digital com 

uma fotogra a diferente daquela que foi 

publicada na edição em papel e que é 

bastante mais apropriada para o efeito.  

Uma fotogra a que tem outra grande 

vantagem sobre a anterior — é que Vieira está 

sozinho, evitando aquilo a que o editor 

chamou “efeitos colaterais do 

E
m 1984, a Assembleia da 

República aprovou a 

despenalização da interrupção 

voluntária da gravidez em alguns 

casos especí cos — perigo de vida 

ou lesão grave para a mulher, 

malformação do feto e violação. Na jovem 

democracia, terá sido a primeira vez que uma 

“questão fracturante” foi discutida no 

Parlamento. O debate revelou emoções à or 

da pele em inúmeros sectores da sociedade 

portuguesa e mexeu com convicções 

profundas. Os media dedicaram, obviamente, 

muito tempo e espaço ao assunto. O Jornal de 

Notícias ( JN), onde então trabalhava, não foi 

excepção.  

Um dia, numa das notícias sobre o tema, 

alguém resolveu publicar a fotogra a de 

arquivo que estava mais à mão e que era de 

um protesto que tinha decorrido alguns dias 

antes num bairro social (camarário) da 

cidade. A fotogra a mostrava várias mulheres 

pobres num ajuntamento que tinha dado 

corpo ao protesto. Quem a escolheu teve a 

sensatez de a editar em negativo de modo a 

que ninguém fosse identi cável. 

Acontece, porém, que as mulheres 

retratadas se identi caram a si próprias, 

naturalmente, bem como os familiares e 

vizinhos. Numa comunidade com forte 

sentido gregário, valores conservadores e 

emoções à or da pele, a associação daquelas 

mulheres à eventual prática do aborto foi 

sentida como uma afronta à sua dignidade e à 

dos respectivos maridos. Por isso, no próprio 

dia em que o jornal saiu, juntou-se à porta do 

JN uma pequena manifestação proveniente 

do bairro retratado na fotogra a, dominada 

por maridos indignados com aquilo que 

consideravam uma associação intolerável das 

suas mulheres a in delidades e outros “maus 

costumes”.  

Vem esta história a propósito dos riscos que 

se correm ao editar fotogra as não 

directamente relacionadas com o teor da 

notícia. Uma prática muito frequente porque 

muito do que se escreve não respeita 

necessariamente aquilo que aconteceu no dia 

e mesmo quando respeita é impossível ter 

sempre imagens de cada evento. Daí que o 

recurso ao arquivo seja permanente. O que 

em si mesmo não é problema, desde que se 

tomem as devidas cautelas, que têm de ser 

redobradas para evitar que se associem 

terceiros, que nada têm a ver com o assunto 

enquadramento”, uma expressão que nos 

remete para os tristemente célebres “danos 

colaterais” nos con itos armados. E esta é a 

questão fulcral apontada pelo leitor e que 

inquietou também o provedor. Como 

qualquer jornalista sabe, a responsabilização 

criminal é sempre individual e, portanto, 

quando alguém que nada tem a ver com o 

processo judicial surge numa imagem 

pública ao lado de um suspeito ou de um 

arguido isso pode lesar a sua reputação. Não 

sendo “naturalmente parte da notícia”, 

como o editor reconhece, o presidente do 

Sporting nunca deveria ali estar, porque, 

como observou o leitor, “não existe qualquer 

relação entre a notícia e Frederico 

Varandas”.  

E nem o facto de a leitura da notícia 

desfazer o equívoco dessa associação, como 

argumenta o editor, resolve o problema, 

porque a fotogra a tem uma relevância 

editorial autónoma e um valor em si que não 

se dissipam nem se “desmentem” no teor do 

artigo. Cito o ponto 101 dos “Princípios e 

normas de conduta pro ssional” do 

PÚBLICO: “O diálogo dinâmico que deve 

existir entre fotos e texto não admite 

contradições agrantes entre ambos. A 

fotogra a não se deve reduzir a um mero 

efeito formalista nem deve ser utilizada 

apenas porque é original, embora desfasada 

do sentido do texto.” Além disso, uma 

imagem vale mais que mil palavras, convém 

não esquecer. 

Noutro passo da resposta ao provedor, 

Pedro Ferreira Esteves escreveu o seguinte: 

“Respeito que possam ter sido afectadas 

sensibilidades clubísticas, mas não me 

parece que se tenha cometido qualquer 

irregularidade à luz das regras do jornalismo. 

(…) As emoções do futebol pertencem ao 

futebol. O jornalismo sério, independente e 

rigoroso deve, naturalmente, ser cuidadoso 

também com as emoções que gera, sem 

dúvida.” 

A questão em análise nada tem a ver com 

sensibilidades clubísticas ou emoções do 

futebol. Nem na chamada de atenção do 

leitor, nem na interpelação do provedor, 

havia um resquício sequer de emoções 

clubísticas. Parafraseando o editor, “o 

jornalismo sério, independente e rigoroso 

deve ser cuidadoso com as emoções que 

gera, sem dúvida”, e a melhor forma de o 

fazer é respeitar as regras do próprio 

jornalismo, não exacerbando emoções, nem 

remetendo para o campo das emoções 

críticas racionais e pertinentes fundadas nos 

princípios elementares do jornalismo.  

De resto, numa analogia adequada a de um 

editor de economia, a argumentação do 

provedor seria a mesma se porventura saísse 

uma foto de algum dos banqueiros 

envolvidos nos recentes processos judiciais 

ao lado de outros banqueiros ou do 

regulador, por exemplo, que nada têm a ver 

com os arguidos, excepto trabalharem no 

mesmo sector.  

A escolha infeliz da fotogra a foi, pois, 

como anotou o leitor, “um mau exemplo de 

jornalismo num jornal de referência”.

Coluna  
do Provedor

“A fotografia não deve ser 
utilizada apenas porque é 
original, embora desfasada 
do sentido do texto”

tratado na notícia, a questões em que 

possam contender valores ou problemas 

legais.  

No dia 8 de Fevereiro, a secção de 

Economia abriu com uma notícia que 

ocupava quase duas páginas sobre um 

processo judicial relacionado com o 

ex-presidente do Ben ca Luís Filipe Vieira. 

(“Fisco arquivou inquérito à equipa que 

investiga Vieira ao m de cinco meses”). Em 

causa estava uma equipa de inspectores do 

sco que investigava o dirigente desportivo 

no âmbito do processo Cartão Vermelho e era 

suspeita de ter almoçado com ele, violando o 

código de conduta da Autoridade Tributária 

(AT). O inquérito concluiu pela inocência dos 

inspectores e foi parar ao arquivo.  

Ao arquivo, mas do PÚBLICO, foi o jornal 

buscar uma fotogra a que inseriu a cinco 

colunas onde aparece Luís Filipe Vieira a 

cumprimentar, no relvado, um jogador do 

Ben ca e ao lado dele o presidente do 

Sporting, Frederico Varandas, a 

cumprimentar outro jogador ben quista, 

naquilo que aparenta ser o cerimonial antes 

de um jogo da Supertaça, já que é isso que 

dizem as camisolas dos jogadores. Esta 

associação entre o presidente do Sporting e o 

antigo líder do Ben ca numa notícia em que 

este último surge como principal suspeito 

num processo de alegadas práticas de fraude 

scal, branqueamento de capitais, abuso de 

con ança, burla quali cada e falsi cação, 

suscitou ao leitor Carlos Antunes uma 

interrogação dirigida ao provedor: “Porque a 

notícia se reporta integralmente à actuação 

dos inspectores da AT decorrente do 

eventual almoço destes com o então 

presidente do Ben ca, que sentido faz que a 

mesma seja ilustrada também com uma foto 

do presidente do Sporting, Frederico 

Varandas? Por acaso, este último participou 

nas buscas e no almoço?” 

Uma interrogação que o provedor fez sua e 

que remeteu para o editor da secção de 

Economia. Pedro Ferreira Esteves justi cou 

a escolha com “a reduzida variedade de 

fotogra as do presidente do Ben ca nas suas 

funções”, de “semblante carregado”, e 

MÁRIO CRUZ/LUSA

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



14 • Público • Sábado, 4 de Março de 2023

Política Vereadora do Bloco defende debate sobre os Descobrimentos  

“Era fundamental que a Praça  
do Império mudasse de nome”  
Beatriz Gomes Dias Para a vereadora do BE devem ser “desmontados os mitos”  
em torno do Padrão dos Descobrimentos. E devia-se avaliar os nomes das ruas de Lisboa  

NUNO FERREIRA SANTOS

Beatriz Gomes Dias é vereadora na 

Câmara de Lisboa, eleita pelo Bloco 

de Esquerda. Apresentou no dia 22 

de Fevereiro um voto de repúdio 

contra os brasões das ex-colónias 

agora inaugurados em calçada 

portuguesa na Praça do Império.  

A moção foi chumbada com quatro 

votos a favor, PS e PCP 

abstiveram-se. Em entrevista ao 

Interesse Público, a que pode 

assistir nas redes sociais do 

PÚBLICO, a vereadora assume que 

sente racismo enquanto política e 

cidadã: “A discriminação racial 

coloca-se a todas as pessoas negras 

independentemente da sua 

condição social e do espaço político 

que ocupam.” 

Apresentou um voto de repúdio 
à construção dos brasões das 
ex-colónias na Praça do 
Império. Surpreendeu-a ter 

cado sozinha?  
Não fui a única a votar 

favoravelmente. Os Cidadãos por 

Lisboa e o Livre também votaram a 

favor. Apresentei o voto por 

considerar completamente 

incompreensível e inaceitável que 

no século XXI, em 2023, estejamos a 

reinscrever no espaço público uma 

realidade que foi derrotada. 

Portugal não possui aqueles 

territórios. Aqueles brasões são de 

uma realidade que não existe. É 

como se estivéssemos a voltar para 

o século passado, para a Exposição 

do Mundo Português de 1940 ou 

para os anos 60 — quando os 

brasões orais, os buxos, foram 

construídos. Vamos continuar a 

trabalhar no sentido de desmontar 

estas ideias ba entas sobre o que é a 

cultura portuguesa, ideias 

ultrapassadas que precisam de sair 

do espaço público.  

A ideia foi do anterior 
executivo, do PS...  
O PS absteve-se, irá apresentar uma 

declaração de voto escrita. A 

tomada de decisão foi uma 

capitulação do presidente anterior, 

Fernando Medina, face à pressão de 

grupos saudosistas do passado 

colonial, que querem manter acesa 

a sua nostalgia. Acabaram por 

conseguir que os buxos que iam ser 

retirados, como estava no projecto 

Entrevista  

Ana Sá Lopes  

inicial, fossem substituídos pelos 

brasões na calçada, o que é 

lamentável. 

Que outro país europeu faria 
uma coisa destas?  
Existem forças reaccionárias que 

actuam em diferentes países, 

saudosistas do império e do passado 

colonial. Contudo, há um 

movimento de reconhecimento dos 

efeitos nefastos, quer seja do 

genocídio cultural, dos efeitos nas 

populações, da exploração de 

matéria-prima, da exploração da 

força de trabalho. Devíamos estar a 

contextualizar no espaço público e 

reportar os factos que 

efectivamente aconteceram. 

Inglaterra está nesse percurso. 

Berlim está nesse caminho, tem um 

projecto de descolonização da 

cidade, com alteração dos nomes de 

ruas... A cidade de Hamburgo 

também o está a fazer. Bruxelas, 

Amesterdão, várias cidades 

europeias estão nesse percurso. 

Não consigo imaginar que cidade 

europeia iria nesta altura inscrever 

no espaço público, com pompa e 

circunstância, inaugurada pelo 

presidente da Câmara e pelo 

Presidente da República, uma obra 

com estas características. 

Defende que a Praça do Império 
mude de nome?  
Era fundamental que mudasse de 

nome. O império foi um projecto de 

genocídio, de barbárie, de 

exploração e dominação de outros 

povos, que teve consequências 

dramáticas para as populações 

ocupadas. É preciso desmontar esta 

ideia, e isso pode começar pela 

alteração do nome da praça. Mas 

deve ir mais fundo. Precisamos de 

compreender que esta ideia 

imperialista de dominação de 

povos, culturas e territórios tem 

uma continuidade no racismo 

contemporâneo que existe na 

sociedade portuguesa e que afecta 

de uma forma desproporcional 

pessoas de ascendência africana, 

pessoas africanas, pessoas 

estrangeiras que são 

percepcionadas como sendo “o 

outro”. As ideias da missão 

civilizadora, do lusotropicalismo e 

do colonialismo suave que estão 

todas ancoradas nesta ideia de 

império. 

Onde sente essa miti cação do 
império hoje?  
Quando os jogadores da selecção 

Defende que o Padrão dos 
Descobrimentos seja destruído?  
Considero importante que os 

mitos em torno do Padrão dos 

Descobrimentos sejam 

desmontados. O Padrão dos 

Descobrimentos foi construído em 

1940 para a Exposição do Mundo 

Português, uma feira onde foram 

mostradas pessoas que foram 

trazidas dos países do continente 

africano ocupados por Portugal 

como se de animais se tratasse. É 

esta a história do Padrão dos 

Descobrimentos. Não é um 

monumento inofensivo que retrata 

uma gesta inofensiva. Não. É um 

monumento que está inscrito 

numa história de violência, de 

exploração e de subjugação de 

populações. É preciso, sim, ter 

uma discussão em torno do Padrão 

dos Descobrimentos e mudar a 

história que é contada sobre ele.  

Defende arrasar o padrão ou 
contextualizar?  
Há muitas alternativas entre 

arrasar e contextualizar. O que 

defendo é que seja feita uma 

discussão séria sobre o Padrão dos 

Descobrimentos e sobre a ideia do 

que são as descobertas. Não basta 

atacar o padrão, porque existem 

todas as outras manifestações do 

mesmo pensamento no espaço 

público. A alternativa é uma 

discussão muito mais abrangente 

que olhe para o período colonial 

português, para o projecto 

imperialista, e que o interprete de 

uma forma adequada. 

Já sentiu o racismo na sua 
actividade política?  
Sim, sem dúvida. Sou uma mulher 

negra que faz política. 

Reaccionários de direita e pessoas 

racistas e que acham que as pessoas 

negras ocupam um espaço que 

nunca será o espaço de 

representação política enchem as 

minhas caixas de correio com 

comentários que procuram 

deslegitimar a minha intervenção. 

Procuram intimidar-me para tentar 

reduzir a intervenção nos temas que 

eles consideram sagrados e 

intocáveis, como a memória 

colonial. Somos muito poucas as 

pessoas negras a ocupar espaços de 

poder, com visibilidade e 

representação. E quando ocupamos 

somos atacadas, intimidadas, 

violentadas. Mas o racismo 

coloca-se a todas as pessoas negras.

Não consigo 
imaginar que 
cidade europeia 
iria [inaugurar] 
uma obra  
com estas 
características

portuguesa foram para o Qatar, foi 

feita uma representação de uma 

caravela onde estavam os jogadores 

como os descobridores no século 

XV. Muitos anúncios trazem 

referências às descobertas. Há um 

saudosismo que apresenta esse 

tempo como o período de ouro da 

sociedade portuguesa e continua 

hoje a ser usado para exportar a 

imagem de Portugal. A defesa 

intransigente que é feita do Padrão 

dos Descobrimentos como sendo 

um monumento nacional 

importantíssimo. 
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Costa não quer referendo à regionalização 
contra a vontade do PSD  

Fonte oficial do gabinete  
do primeiro-ministro 
confirma “não fazer 
sentido” falar de consulta 
popular neste contexto 

David Santiago  

Depois de duas ministras afastarem 

o referendo à regionalização por “não 

fazer sentido” falar desse cenário 

devido à oposição do actual líder 

social-democrata, fonte o cial do 

gabinete do primeiro-ministro preci-

sou ao PÚBLICO que “o Governo não 

fará referendo à regionalização con-

tra vontade do PSD”. 

É certo que para referendar a cria-

ção de regiões administrativas é 

necessária uma maioria de dois terços 

dos deputados, e sem o PSD é inviável 

avançar no sentido da consulta popu-

lar. Todavia, com esta clari cação o 

executivo socialista pretende colocar 

o ónus da não realização do referendo 

à regionalização na actual direcção 

do PSD e sinalizar politicamente que 

se o processo não avança a responsa-

bilidade é dos sociais-democratas. 

Luís Montenegro consagrou a 

actual posição do PSD no congresso 

de Julho do ano passado, em que 

assumiu as funções de líder e em que 

pôs de parte um referendo em 2024 

e nos anos seguintes. 

“Sou absolutamente contra a reali-

zação de um referendo em 2024 (…). 

Não havendo um referendo em 2024 

— que já teria de se conciliar com elei-

ções europeias e regionais nos Açores 

—, não é em 2025, com eleições autár-

quicas, ou em 2026, com presiden-

ciais e legislativas, que a oportunida-

de se vai abrir”, proclamou então. 

Sobre este anúncio, ao passo que o 

primeiro-ministro ainda dizia que 

“não se pode deixar de fazer o refe-

rendo, porque se tem medo de ouvir 

os portugueses”, o Presidente da 

No entanto, no nal do Conselho 

de Ministros descentralizado que esta 

quinta-feira decorreu em Faro, Ana 

Abrunhosa já reposicionava o execu-

tivo che ado por António Costa, ao 

defender que “não faz qualquer sen-

tido” falar num referendo à regiona-

lização dada a “mudança de posição” 

do PSD. 

É que, antes de Montenegro assu-

mir a presidência social-democrata, 

o Governo e o PSD, então liderado 

por Rui Rio, coincidiam na ideia de 

que 2024 seria uma boa oportunida-

de para devolver a voz aos portugue-

ses, que nos idos anos 1990 chumba-

ram a regionalização. Foi nesse con-

texto que Costa prometeu, no 

congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP), em 

Dezembro de 2021, um referendo no 

próximo ano. 

Antes de Abrunhosa, na mesma 

conferência de imprensa, a ministra 

da Presidência, Mariana Vieira da Sil-

República já antecipava que “isso 

pode querer dizer que, de facto, se 

tem de apostar mais na descentrali-

zação, uma vez que é muito difícil, 

com o principal líder da oposição a 

opor-se à regionalização, haver regio-

nalização no futuro próximo”. 

Em Dezembro último, a ministra 

Um referendo  
à regionalização 
pressupõe uma 
lei-quadro que 
exige aprovação 
por dois terços 
dos deputados  

da Coesão Territorial adiantou ao 

PÚBLICO que o Governo avaliaria, no 

início de 2024, a descentralização e o 

reforço de competências das Comis-

sões de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional (CCDR) e, em função 

dessa avaliação, decidiria se avança-

va, ou não, para um referendo. 

va, defendia que “dar os próximos 

passos” na regionalização “depende 

da existência de consenso mais alar-

gado”. Também Marcelo Rebelo de 

Sousa defendeu, logo em Julho, que 

este “é um domínio onde o consenso 

é muito importante”. 

Esse consenso é relevante politica-

mente porque o Governo considera 

que uma reforma estrutural à organi-

zação territorial e administrativa do 

país requer uma visão partilhada 

pelos dois maiores partidos – até para 

não se repetir o cenário observado 

em 1998, quando o PS de António 

Guterres era favorável e o PSD de Mar-

celo era contra (venceu o ‘não’). 

Mas também é importante aritme-

ticamente. Uma consulta popular à 

regionalização pressupõe, primeiro, 

a aprovação de uma lei-quadro que 

exige a aprovação por uma maioria 

de dois terços dos deputados (no 

mínimo 154). Conclusão: quando um 

não quer, dois não referendam.
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Alargar voto postal da emigração 
custa oito milhões de euros

Administração Eleitoral 
rejeita proposta do PSD 
para experiência de voto 
electrónico remoto

Maria Lopes

Permitir aos emigrantes que passem 

a votar por voto postal nas eleições 

presidenciais e europeias custaria, 

pelo menos, oito milhões de euros 

em cada acto eleitoral, e os prazos 

actuais para o processo eleitoral 

teriam de ser alargados para 80 dias 

para garantir que os envelopes com 

os votos chegam às comunidades e 

têm tempo de voltar a Lisboa até à 

hora de fecho das urnas em território 

nacional. 

Os dois avisos são feitos pela Admi-

nistração Eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Inter-

na (AE-SGMAI) no parecer que emitiu 

sobre o projecto de lei do PSD discu-

tido ontem no Parlamento. 

Os sociais-democratas propõem o 

alargamento das possibilidades  

de votação para os emigrantes, 

nomeadamente o voto por corres-

pondência para os cidadãos portu-

gueses residentes no estrangeiro (só 

permitido actualmente para os círcu-

los da emigração nas eleições legisla-

tivas) e a realização de um projecto-

piloto não vinculativo de voto electró-

nico não presencial (ou seja, via 

Internet) para os emigrantes nas euro-

peias de 2024. 

Sobre esta última ideia, a AE-SGMAI 

“não recomenda a realização de um 

projecto-piloto” com a publicação 

detalhada dos resultados, porque isso 

pode “traduzir-se numa falta de cre-

dibilidade do acto eleitoral, bem como 

dos resultados da eleição”. E exempli-

ca com um cenário: na experiência 

de voto electrónico não vinculativo, 

“um determinado partido ganha com 

uma taxa de participação elevada 

relativamente a outros”, enquanto na 

votação presencial e por via postal (ou 

seja, na votação efectiva), os resulta-

dos poderão ser totalmente diferentes 

e em sentido inverso. 

“Existindo resultados distintos, a 

credibilidade de todo o processo 

eleitoral pode ser posta em causa, 

quer pelos eleitores quer pelas pró-

prias candidaturas”, lê-se no pare-

cer. A Administração Eleitoral acres-

centa que, se se concretizar um 

projecto-piloto de voto electrónico 

à distância, “deverá ser bem ponde-

rado e avaliado o sistema e aplicação 

a utilizar, de forma a que existam 

garantias de dedignidade, credibi-

lidade e transparência, para que 

possam ser considerados vinculati-

As críticas e a abstenção do PS na vota-

ção do diploma do PSD que propõe 

uma experiência-piloto de voto elec-

trónico à distância (pela Internet) para 

os eleitores emigrantes já nas euro-

peias de 2024 deixam antever que essa 

proposta dos sociais-democratas, ape-

sar de aprovada na generalidade 

ontem, poderá acabar por cair duran-

te a discussão na especialidade. 

Os socialistas são críticos do voto 

electrónico remoto e preferiram apro-

var a sua recomendação ao Governo 

para que se experimente o voto elec-

trónico presencial em mobilidade 

para os emigrantes em 2024. O pro-

jecto de lei do PSD também prevê o 

vos os resultados apurados”. 

No que diz respeito aos prazos elei-

torais, a AE-SGMAI explana o calen-

dário e os tempos necessários para 

preparar o acto eleitoral com o voto 

por correspondência desde que o 

Presidente da República marca as 

eleições. Nas presidenciais, a apre-

sentação de candidatos termina a 30 

dias da eleição e depois disso é preci-

so ordenar as candidaturas no bole-

tim, imprimi-los (demora três a qua-

tro dias), e expedi-los para todo o 

mundo (pelo menos sete dias). 

Há que dar, em seguida, um prazo 

para a votação e para o reenvio do 

voto para Lisboa até ao fecho das 

urnas em território nacional. Há 

ainda outro problema: uma even-

tual segunda volta tem de acontecer 

21 dias depois da primeira e esse 

tempo não é su ciente para a repe-

tição de todo o processo. É impos-

sível cumprir o calendário dos 30 

dias, pelo que a AE-SGMAI sugere o 

aumento para 80 dias.

As eleições para o Parlamento Euro-

peu que se realizam no próximo ano 

são o primeiro teste à liderança de 

Luís Montenegro, mas no partido ain-

da não há sequer um calendário de

nido para começar a preparar as 

europeias. No entanto, e apesar de as 

autárquicas serem apenas em 2025, 

os sociais-democratas já estão a pen-

sar nas próximas eleições locais por 

considerarem que têm uma impor-

tância estrutural para o partido. 

“Não está sequer de nido um 

calendário [para as europeias], o úni-

co acto eleitoral que reclama do PSD 

uma abordagem permanente são as 

eleições autárquicas”, defende o vice-

presidente social-democrata, Paulo 

Cunha, referindo que não foi por aca-

so que Luís Montenegro, no congres-

so do partido, “indigitou imediata-

mente [Pedro Alves] responsável pelo 

dossier autárquico”. 

“A indigitação é um sinal inequívo-

co de que essas eleições, sim, fazem 

parte da agenda do PSD todos os dias, 

porque é preciso acompanhar a vida 

autárquica e encontrar as pessoas 

mais bem preparadas para serem 

candidatas e isso é um trabalho per-

manente. Todas as outras eleições 

têm um ciclo”, declarou Paulo Cunha 

ao PÚBLICO. 

As eleições autárquicas, que são o 

segundo combate eleitoral de Monte-

negro e que decorrem um ano antes 

das legislativas, são, assim, a principal 

aposta do partido. Depois de, em 

2017, ter registado o seu pior resulta-

do em eleições locais, o PSD recupe-

rou em 2021 e conseguiu reconquistar 

autarquias simbólicas, como Lisboa 

ou Coimbra. A ideia será voltar a cres-

cer e, se possível, recolocar o PSD 

como maior partido autárquico. 

Apesar de ainda não ter um calen-

dário de nido para as europeias, já 

há um nome a circular no partido 

para liderar a lista ao Parlamento 

Europeu: Rui Moreira, presidente da 

Câmara do Porto. Tal como Luís Mar-

ques Mendes, também Paulo Cunha 

considera que o autarca “é um activo 

para a política portuguesa que tem 

resultados para apresentar”. 

O independente Rui Moreira evita 

comentar os elogios que lhe fazem, 

mas vai multiplicando os contactos 

de alto nível. Na semana passada, 

Moreira jantou com Durão Barroso. 

PSD já prepara 
autárquicas 
mas não as 
europeias

Sociais-democratas  
vêem Rui Moreira como 
“um activo para  
a política portuguesa”

Margarida Gomes

As legislativas de 2022 tiveram de ser repetidas nos círculos da emigração 

NUNO FERREIRA SANTOS

alargamento do voto por correspon-

dência para os emigrantes nas elei-

ções presidenciais e europeias. 

Foi ainda aprovada por unanimida-

de a proposta do PS para que o Parla-

mento retome os trabalhos de conso-

lidação da legislação num código 

eleitoral que já tentou em duas legis-

laturas, mas que nunca se concluiu. 

Pelo caminho caram as propostas 

do PAN e do Livre para a criação de 

um círculo nacional de compensação, 

mas Rui Tavares viu aprovado o prazo 

de 45 dias úteis para a retirada da pro-

paganda após as eleições (PSD e PCP 

votaram contra). E Inês de Sousa Real 

conseguiu fazer aprovar um projecto 

de lei para o alargamento do voto 

antecipado nas autarquias, alterações 

de prazos eleitorais para a emigração 

e a remessa da documentação de voto 

aos emigrantes pelos consulados, em 

vez de seguir de Lisboa. 

O debate incluiu também propos-

tas do PS, PSD, PAN, Chega e PCP 

sobre o Conselho das Comunidades 

Portuguesas (composição, funciona-

mento, competências, nanciamen-

to), tendo as duas últimas sido chum-

badas e as restantes aprovadas.  

Os diplomas seguem agora para a 

discussão e votação na especialidade 

e a intenção é tê-los prontos antes do 

Verão. M.L. 

Números

80 
dias é o tempo que a 
administração eleitoral estima 
ser necessário para garantir  
a eficácia do voto postal

Eleições europeias

AR recomenda voto electrónico para emigrantes
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Política

Ordens: a reforma de António Costa  
que o Tribunal Constitucional aprovou

A decisão do Tribunal 

Constitucional, divulgada na 

segunda-feira, de considerar 

compatível com a Constituição a 

nova lei das ordens pro ssionais 

pôs m a um processo legislativo 

que tardava e que representa uma 

importante reforma na sociedade e 

na democracia portuguesas. 

Ao limitar o poder e a 

auto-su ciência das ordens 

pro ssionais e ao abri-las à 

sociedade, esta lei vem modernizar 

e aproximar às regras europeias o 

funcionamento de várias 

pro ssões. E põe m, nalmente, a 

uma forma de organização arcaica, 

que demonstra até resquício das 

medievas guildas, que ordenavam 

sobre mestres, artesãos e 

aprendizes. 

Para um líder de um partido em 

maioria absoluta, acusado por 

alguns partidos da oposição e por 

muita opinião pública e publicada 

de não fazer reformas no país, 

como é António Costa, a aprovação 

desta lei é uma demonstração de 

que, a nal, o actual 

primeiro-ministro não é tão 

estático como apregoam e que tem 

determinação em fazer as 

mudanças que considera 

necessárias à modernização do 

país. 

Uma mudança que era exigida 

pela OCDE e pela Comissão 

Europeia, desde a intervenção da 

troika, em 2011, e que o 

primeiro-ministro, António Costa, 

incluiu no memorando do 

Programa de Reconstrução e 

Resiliência. O Governo tem agora 

quatro meses para terminar o 

processo legislativo subsequente à 

aprovação desta lei, mas o novo 

regime de funcionamento das 

ordens pro ssionais está xado. 

E as mudanças são signi cativas 

no que é a libertação da regulação 

que travava o democrático 

funcionamento e o acesso a 

pro ssões. Como a jornalista Maria 

Lopes explicou no PÚBLICO, na 

terça-feira, entre as novas regras 

que passarão a vigorar surge a 

necessidade de existir um parecer 

positivo dos reguladores de 

serviços, dos conselhos das 

universidades e dos politécnicos, 

das associações cientí cas, da 

Autoridade da Concorrência e dos 

representantes dos consumidores 

da respectiva área pro ssional, 

para que sejam criadas novas 

ordens pro ssionais. Outra medida 

importante é a obrigatoriedade de 

que todos os estágios pro ssionais 

sejam remunerados e passem a 

durar apenas 12 meses ou 18, em 

casos excepcionais. 

A nova lei determina ainda que 

passa a ser obrigatória a 

designação de um provedor dos 

utentes dos serviços da cada 

ordem, tendo este de ser exterior à 

própria associação. Cada ordem 

terá de ter, também 

obrigatoriamente, um órgão de 

supervisão, composto em 40% por 

representantes da pro ssão, em 

40% por representantes da 

academia da área pro ssional e em 

20% por personalidades de 

reconhecido mérito que sejam 

exteriores à respectiva ordem 

pro ssional. É igualmente 

obrigatório que cada ordem tenha 

um órgão disciplinar, constituído 

por personalidades de mérito e 

experiência reconhecidos e que 

sejam exteriores à ordem 

pro ssional. 

Outra novidade é a de que 

podem ser criadas sociedades 

multidisciplinares de pro ssionais 

de diversas ordens. E passa a ser 

proibido que os associados das 

ordens que integram órgãos sociais 

de sindicatos ou associações 

patronais e ainda os que têm 

funções dirigentes na 

administração pública não podem 

ser eleitos para a direcção das 

ordens pro ssionais. 

É certo que esta reforma é 

responsabilidade de António 

Costa, enquanto secretário-geral 

do PS e primeiro-ministro. Mas há 

claramente duas responsáveis por 

ela, na linha da frente: Ana 

Catarina Mendonça Mendes e 

Alexandra Leitão. É importante 

não esquecer que foi Ana Catarina 

Mendonça Mendes quem, em 

2020, enquanto líder parlamentar 

do PS, deu a cara por esta reforma. 

E na anterior legislatura o projecto 

de lei do PS chegou mesmo a ser 

aprovado na generalidade, a 15 de 

Outubro de 2021, com os votos 

contra do Chega e do CDS, pouco 

antes da dissolução do Parlamento 

pelo chumbo da proposta de 

Orçamento do Estado para 2022, 

em 25 de Outubro de 2021. 

Conquistada a maioria absoluta, 

em 30 de Janeiro de 2022, o novo 

líder parlamentar do PS, Eurico 

Brilhante Dias, cedo assumiu, em 

declarações ao PÚBLICO, que a 

compatibilidade com as normas 

constitucionais tinha sido pedida 

pelo Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa. 

Já em relação às outras duas 

mudanças, cuja ponderação tinha 

sido requerida por Marcelo Rebelo 

de Sousa, só o juiz-conselheiro 

Pedro Machete considerou 

inconstitucional a 

incompatibilidade entre funções 

públicas e ocupação de cargos nas 

ordens e apenas a juíza-conselheira 

Maria Benedita Urbano entendeu 

ferida de inconstitucionalidade a 

criação do novo órgão de 

supervisão. 

Fez bem Marcelo Rebelo de 

Sousa em enviar o diploma para o 

Tribunal Constitucional. Um poder 

constitucional que este Presidente 

da República pouco usou no seu 

primeiro mandato, mas que neste 

segundo mandato usa pela terceira 

vez, como analisou, quarta-feira, 

no PÚBLICO, a jornalista So a 

Rodrigues. 

Desde que voltou a tomar posse, 

em 2021, o Presidente da República 

pediu a scalização preventiva das 

alterações ao regime de segurança 

interna que separaram os 

gabinetes da Europol e Interpol da 

Polícia Judiciária, a qual foi 

declarada constitucional pelos 

juízes-conselheiros. E voltou a 

enviar para o Tribunal 

Constitucional a lei da 

despenalização da eutanásia, que 

foi chumbada, pela terceira vez, 

pelos juízes-conselheiros, em 

Janeiro, e está a ser reformulada de 

novo no Parlamento. 

Tanto mais que, tendo o PS 

maioria absoluta na Assembleia da 

República, é dever do Presidente 

da República procurar esvaziar 

polémicas políticas em relação à 

aprovação de leis que mexem a 

sério com a organização da 

sociedade, como, aliás, 

argumentou, na reacção ao 

acórdão do Tribunal 

Constitucional. 

Bem pode o Conselho Nacional 

das Ordens Pro ssionais anunciar 

que vai combater a lei; a verdade é 

que, com a declaração de 

constitucionalidade desta nova lei, 

feita no acórdão do Tribunal 

Constitucional, a legitimidade 

política e democrática desta 

reforma está assegurada. E isto é 

politicamente uma vitória do PS de 

António Costa, mas é também a 

vitória da modernização da 

sociedade portuguesa.

A semana 
política

São José Almeida

TIAGO PETINGA/LUSA

bancada socialista ia voltar a 

elaborar o projecto de lei para 

concretizar a reforma das ordens 

pro ssionais. E isso aconteceu, 

com um papel central da deputada 

Alexandra Leitão, responsável pela 

elaboração do projecto que agora é 

lei e que foi aprovado com o voto 

favorável do PS, da Iniciativa 

Liberal e da deputada única do 

PAN, Inês de Sousa Real, mas 

também do deputado e líder da 

JSD, Alexandre Poço. Tendo-se 

abstido, nessa votação, o BE e o 

deputado único do Livre, Rui 

Tavares, e votado contra o PSD, o 

Chega e o PCP. 

Esta reforma concretizada pelo 

PS está agora mais legitimada 

depois de passar pelo crivo do 

Tribunal Constitucional, onde os 15 

juízes-conselheiros votaram por 

unanimidade a constitucionalidade 

da lei, no caso de três das cinco 

novas normas, cuja análise de 

Jornalista. Escreve ao sábado

Ao limitar o poder 
e a auto-su ciência 
das ordens 
pro ssionais  
e ao abri-las à 
sociedade, esta lei 
vem modernizar  
e aproximar às 
regras europeias  
o funcionamento 
de várias 
pro ssões
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Sociedade Grupo com cerca de 100 docentes, investigadores e estudantes

BRUNO LISITA

Académicos e alunos criam plataforma 
contra “lógica empresarial”  no superior

São cerca de cem os professores, 

investigadores, divulgadores de 

ciência, alunos e também trabalha-

dores das instituições de ensino 

superior e ciência que lançam, nes-

te m-de-semana, a plataforma Uni-

versidade Comum. Apresenta-se 

como um think tank que quer ser 

ouvido nas grandes discussões do 

sector e contrariar as “narrativas 

dominantes” que dizem estar a sub-

meter o conhecimento a lógicas 

empresariais. 

Os estudantes querem que as ins-

tituições de ensino superior deixem 

de ser apenas “fábricas de estagiá-

rios” para alguns sectores de activi-

dade, defende Francisco Maria 

Pereira, estudante de mestrado na 

Nova School of Business and Econo-

mics, que presidiu à Federação Aca-

démica de Lisboa no último ano. É 

um dos membros da equipa execu-

tiva da nova plataforma. 

A Universidade Comum quer 

“contrariar” as “narrativas domi-

nantes” do sector, acrescenta o anti-

go dirigente estudantil. “Não são as 

únicas possíveis e não são necessa-

riamente as melhores”. 

No “manifesto fundador” que a 

plataforma Universidade Comum 

lança neste m-de-semana, o grupo 

nota que “a denominada moderni-

zação do sector foi ensaiada com a 

inscrição da lógica de utilizador-pa-

gador no caso da implementação da 

política de propinas, o aumento da 

produção cientí ca foi alicerçado em 

trabalho precário altamente especia-

lizado e a governação das instituições 

substituiu os modelos democráticos 

pela lógica empresarial”. 

Propinas, nanciamento, preca-

riedade e modelo de gestão das ins-

tituições serão algumas das suas 

principais lutas. “O serviço público 

tornou-se um mercado onde o 

aumento da produtividade é o alfa 

& ómega da sua missão”, acusam no 

documento que assinala o lança-

mento do think tank. 

Este grupo garante não ter 

nenhum alinhamento partidário, 

mas pelo seu manifesto entende-se 

o posicionamento ideológico à 

esquerda do espectro político. Den-

tro da equipa executiva estão, por 

exemplo, o dirigente dos Precários 

In exíveis, Daniel Carapau, e o anti-

go deputado do Bloco de Esquerda 

Luís Monteiro, que fez parte da 

Think tank lançado neste m-de-semana junta professores, investigadores, alunos e trabalhadores  
das instituições académicas, alinhados para contrariar “narrativas dominantes” no sector

Samuel Silva

Propinas, financiamento, precariedade e modelo de gestão das instituições serão algumas das suas principais lutas

nicador de Ciência Rui Rodrigues, a 

investigadora Karina Shimizu, do 

Instituto Superior Técnico (Univer-

sidade de Lisboa), ou Joana Ricarte, 

professora assistente convidada na 

Universidade da Beira Interior e 

investigadora na Universidade de 

Coimbra. 

O seu caso está longe de ser o úni-

co de um académico cuja carreira 

tem de se dividir por mais do que 

uma instituição, face à precariedade 

laboral existente. “Em Portugal, as 

pessoas trabalham no que apa-

nham”. “Muitas vezes, são prejudi-

cadas em concursos por ‘falta de 

foco’, o que me parece uma grande 

piada, porque isto só acontece por-

que não há estabilidade para nin-

guém desenvolver um plano de 

carreira”, nota Joana Ricarte. 

A primeira iniciativa pública do 

grupo acontece na próxima semana. 

Na terça-feira, num debate online, 

os membros do Universidade 

Comum discutem o nanciamento 

do sistema de ensino superior e 

ciência, num momento em que o 

Governo tem em curso uma revisão 

do actual modelo, depois de, no 

nal do ano passado, ter apresenta-

do um estudo da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) sobre o tema. 

Estas sessões digitais terão uma 

periodicidade mensal, entre Março 

e Maio. Os debates vão versar sobre 

o governo, a democracia e a gestão 

das instituições académicas; a pre-

cariedade no ensino e na investiga-

ção; e as missões da Universidade. 

Este ciclo culmina no primeiro 

encontro presencial, marcado para 

3 de Junho, em Coimbra, subordi-

nado ao tema “O Estado e o Futuro 

da Ciência.”

Comissão de Educação e Ciência 

durante as últimas duas legislaturas. 

Hoje trabalha como investigador no 

Centro de Investigação Transdisci-

plinar “Cultura, Espaço e Memória” 

da Universidade do Porto, e é pro-

vavelmente a cara mais conhecida 

do grupo. 

“Queremos que este seja um espa-

ço de debate, mas também de 

acção”, sintetiza Monteiro, anteci-

pando a vontade de o think tank se 

assumir de forma a passar a ter uma 

palavra a dizer nas discussões sobre 

o sector, como a revisão do Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino 

Superior, actualmente em curso. 

Na liderança do Universidade 

Comum, que ao todo junta cerca de 

100 académicos, estudantes e fun-

cionários das instituições de ensino 

superior e ciência, também têm ain-

da assento o neurocientista e comu-

[Os estudantes 
querem que as 
instituições 
deixem de ser 
apenas] fábricas  
de estagiários [para 
alguns sectores  
de actividade] 
Francisco Maria Pereira 
Estudante de mestrado  
na Nova Schoolof Business  
and Economics, que presidiu  
à Federação Académica  
de Lisboa no último ano
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De 8 de março a 30 de setembro, na A29 em toda a extensão e 
na A44 entre o Nó de ligação com a A29 e o Nó de Coimbrões, 
das 21h às 7h, realizaremos uma beneficiação do pavimento 
que implicará alguns condicionamentos de tráfego, nos dois 
sentidos deste sublanços.
Os condicionamentos e desvios estarão 
devidamente sinalizados nos locais. 
Para mais informações consulte 
regularmente o site Ascendi utilizando o 
código QR ao lado, aceda a www.ascendi.pt 
ou ligue 229 767 767 (24H).

Ascendi Costa Prata, Auto Estradas da Costa Prata, S.A.

Circulação Condicionada | A29 e A44

Tribunal arbitral decretou 
que as escolas teriam  
de assegurar serviços 
mínimos. Fenprof fala  
em “trabalho forçado”

Apesar de terem sido decretados ser-

viços mínimos, a greve de trabalha-

dores não docentes e dos professores 

e educadores das escolas dos distri-

tos a sul de Leiria cou ontem mar-

cada pelo fecho de várias escolas, 

nomeadamente em Lisboa, e alunos 

sem aulas, apurou o PÚBLICO. 

A sul de Leiria, a greve dos docen-

tes, convocada pela plataforma sin-

dical de nove estruturas, contou com 

uma adesão “extraordinária”, segun-

do o secretário-geral da Federação 

Nacional dos Professores (Fenprof ), 

Mário Nogueira. 

Segundo a estrutura, os professo-

res e educadores apenas cumpriram 

os serviços mínimos a que são “for-

çados” e, de seguida, voltaram à gre-

ve. “Tendo em conta o que está a 

acontecer, os professores estão à por-

ta [das escolas], e os que vão traba-

lhar são os que são obrigados a tra-

balhos forçados, esses trabalhos 

forçados são a forma que o Governo 

encontrou de tentar reduzir os efei-

tos da greve. O que posso dizer é que, 

tal como ontem [anteontem], os pro-

fessores, de uma forma geral, só 

estão a cumprir os serviços mínimos, 

que são ilegais na nossa opinião, e o 

combate nos tribunais já começou”, 

disse Mário Nogueira à Lusa depois 

de ter estado junto de professores à 

porta da Escola Básica 2, 3 de Marra-

zes, em Leiria. 

Em Lisboa, algumas dezenas de 

professores concentraram-se em 

frente ao Liceu Camões. José Felicia-

no Costa, secretário-geral adjunto 

da Fenprof, deu conta de que à gre-

ve de professores se juntou “a greve 

dos funcionários e trabalhadores 

não docentes”, que decorreu em 

todo o país, e havia “muitas escolas 

fechadas”. 

Numa publicação no site da 

Fenprof, a organização sindical dava 

conta de que, “em relação à aplica-

ção dos serviços mínimos, houve de 

tudo”. “Direcções que cumpriram o 

acórdão, o que, em alguns casos, per-

mitiu mitigar os seus efeitos (desde 

que ao longo da semana tivessem 

sido garantidas aulas a todas as disci-

plinas às turmas), até quem tivesse 

chamado a polícia para impedir os 

professores de se concentrarem à 

porta da escola, atitude que esteve à 

altura do que se passava quando a 

Greve com adesão ‘extraordinária’ de 
docentes juntou-se à de funcionários 
e houve ‘escolas fechadas’

democracia ainda não tinha despon-

tado no país. Neste e em alguns 

outros casos, a Fenprof e os seus sin-

dicatos irão apresentar a indispensá-

vel queixa nos tribunais”, fez ainda 

saber a federação. 

Já a greve dos trabalhadores não 

docentes teve uma adesão superior 

a 85%, apesar de muitas escolas per-

manecerem abertas devido aos ser-

viços mínimos, segundo dados da 

Federação Nacional dos Sindicatos 

dos Trabalhadores em Funções 

Públicas e Sociais (FNSTFPS), estru-

tura que convocou a paralisação. “O 

impacto da greve de hoje é igual ao 

das outras greves, ou seja, está acima 

dos 85%. Os trabalhadores estão em 

greve, mas, como foram convocados 

serviços mínimos para uma outra 

greve, convocada por um sindicato 

oportunista, estas pessoas têm de 

estar nas escolas”, contou à Lusa 

Artur Sequeira, da FNSTFPS. Na 

segunda-feira, um tribunal arbitral 

decretou que as escolas teriam de 

assegurar serviços mínimos. De acor-

do com a decisão, os professores têm 

de garantir três horas de aulas no 

pré-escolar e 1.º ciclo, bem como três 

tempos lectivos diários por turma no 

2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, 

de forma a garantir, semanalmente, 

a cobertura das diferentes discipli-

nas. Além das aulas, devem estar 

também assegurados os apoios aos 

alunos que bene ciam de medidas 

adicionais no âmbito da educação 

inclusiva, apoios terapêuticos, apoios 

aos alunos em situações vulneráveis, 

o acolhimento dos alunos nas unida-

des integradas nos Centros de Apoio 

à Aprendizagem e a continuidade das 

medidas direccionadas para o bem-

estar socioemocional. 

Hoje, os docentes voltam à rua 

com duas manifestações, em Lisboa 

e no Porto. PÚBLICO/Lusa

Greve dos funcionários teve uma adesão superior a 85%   

DR

Negociação suplementar 
pedida pelos sindicatos de 
professores marcada para  
9 de Março, quinta-feira

Samuel Silva 

Os sindicatos de professores e o 

Ministério da Educação (ME) vão 

voltar a sentar-se à mesa das nego-

ciações na próxima quinta-feira, 9 de 

Março. O anúncio foi feito pelo minis-

tro João Costa na manhã de ontem, 

à margem do 3.º Congresso das Esco-

las, que decorre em Braga. 

A negociação entre sindicatos e 

Ministério da Educação sobre o 

novo regime de recrutamento e con-

cursos de professores tinha sido 

concluída no dia 23, sem que hou-

vesse acordo. Os representantes dos 

professores zeram um pedido de 

negociação suplementar, prevista 

na lei, que resulta na reunião da pró-

xima semana. 

À margem do Congresso das Esco-

las, o ministro da Educação fez um 

resumo da evolução da posição  

do ministério desde o início do pro-

cesso negocial, lembrando que  

a tutela “deixou cair” a possibilidade 

de contratação directa de professo-

res pelas escolas e a possibilidade  

de recrutamento por “per s de 

competências”. No anteprojecto  

de decreto-lei, que foi conhecido 

esta semana, apenas a graduação 

pro ssional é identi cada como cri-

tério para o recrutamento dos pro-

fessores. 

A proposta de diploma “tem mui-

tas aproximações a muitas reivindi-

cações antigas dos sindicatos”, 

salientou João Costa, elencando a 

vinculação de mais de 10 mil profes-

sores, a possibilidade de os profes-

sores se aproximarem da sua resi-

dência anualmente, e um processo 

de vinculação dinâmica, “algo  

que é reclamado legitimamente 

pelos sindicatos desde que eu me 

lembro de ser gente”. “O diploma 

que hoje temos em cima da mesa 

não é aquele que o Ministério da 

Educação apresentou no início (…). 

Também não é o anteprojecto de 

decreto-lei de que eu gostaria mais”, 

sublinhou. 

João Costa não quis referir-se, por 

ainda não o conhecer, ao estudo da 

Associação Nacional de Dirigentes 

Escolares (ANDE) que dá conta de 

que a recuperação integral do tem-

po de serviço dos professores custa, 

a médio prazo, menos ao país do 

que aquilo que tem sido apontado 

pelo Governo. Os milhares de apo-

Ministério e sindicatos 
voltam a negociar  
na próxima semana

sentações de docentes previstos nos 

próximos anos vão levar a uma redu-

ção das despesas salariais a partir de 

2025/26. Três anos após esta data, o 

Estado conseguirá recuperar o 

impacto imediato da medida que 

tem sido reclamada pelos sindicatos 

nos últimos meses, segundo os 

directores das escolas públicas. 

Sobre a questão do tempo de ser-

viço, o ministro voltou a dizer que 

esta é uma questão que não é ape-

nas da carreira dos professores, mas 

transversal às diferentes carreiras 

da administração pública e que será 

“avaliada no quadro do impacto 

nanceiro e do impacto de compa-

rabilidade entre carreiras”. 

Congresso de escolas 
As declarações de João Costa foram 

feitas à saída da sessão de abertura 

do 3.º Congresso das Escolas,  

em Braga. Lá dentro, a turbulência 

dos últimos meses no sector da  

Educação quase passou em claro, 

excepto na intervenção do presi-

dente da Associação Nacional  

de Directores de Agrupamentos  

e Escolas Públicas, Filinto Lima,  

que lembrou que a “escola do futu-

ro” – um dos temas do encontro – 

“necessita de que sejam resolvidos 

os problemas do passado”. “É 

urgente o regresso da paz e da esta-

bilidade às escolas.” 

Na sua intervenção, o ministro da 

Educação centrou-se sobretudo  

nos temas da pedagogia, que dão 

mote ao congresso, mas concluiu 

dizendo que os desa os que acaba-

ra de elencar implicavam “construir 

pontes” e “construir paz”. “Estou 

fortemente comprometido em fazê-

lo”, assegurou.

O anúncio foi feito ontem  
pelo ministro João Costa 

Sociedade
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Sociedade

Má a do Sangue: juiz pronuncia três 
mas admite suspensão do processo  

Cunha Ribeiro, Lalanda  
e Castro e Manuela 
Carvalho pronunciados por 
falsificação e recebimento 
indevido de vantagem

Está a decorrer um 
processo de reorganização 
das urgências pediátricas, 
que deverá ficar concluído 
na próxima semana  

Sónia Trigueirão 

O juiz Ivo Rosa decidiu que Luís 

Cunha Ribeiro, Paulo Lalanda e Cas-

tro e Manuela Carvalho, arguidos do 

processo Máfia do Sangue, também 

conhecido por O Negativo, só devem 

ir a julgamento pelos crimes de falsi-

ficação e por concessão e recebimen-

to indevido de vantagem. 

Neste último crime, está em causa 

o facto de, segundo a acusação do 

Ministério Público (MP), Lalanda e 

Castro ter autorizado a Octapharma 

a conceder, nos anos de 2013 e 2014, 

cabazes de Natal, no valor de 500 

euros, a Cunha Ribeiro e a Manuela 

Carvalho, que os aceitaram, quando 

o valor de ofertas permitidas aos 

médicos vai até 25 euros. 

Já os restantes arguidos, Paulo Fari-

nha Alves, Elsa Morgado e a empresa 

Convida, foram despronunciados. 

Como os crimes pelos quais Cunha 

Ribeiro, Lalanda e Castro e Manuela 

Carvalho foram pronunciados não 

têm penas superiores a cinco anos, o 

juiz disse que a suspensão do proces-

so poderia ser admitida. A suspensão 

provisória do processo é um meio 

previsto na lei que permite que o 

arguido não vá a julgamento median-

te o pagamento de injunção, mas só 

pode ser aplicada a crimes com pena 

de prisão não superior a cinco anos. 

A audiência de ontem acabou, 

assim, por ser interrompida de manhã 

e retomada à tarde para que o MP e 

advogados se pronunciassem sobre 

um eventual acordo de suspensão. 

Retomada a audiência, o MP disse que 

afinal precisava de 10 dias para poder 

tomar uma decisão porque os termos 

em que o juiz determinou a pronúncia 

e a não pronúncia dos arguidos, tendo 

deixado cair vários crimes, diferem 

da posição assumida pelo MP nas ale-

recebimento indevido de vantagem. 

Para Ivo Rosa não se verificaram os 

crimes de abuso de poder porque, de 

acordo com a prova produzida no 

debate instrutório, ficou provado que 

todos os concursos para aquisição do 

plasma obedeceram às regras dos 

procedimentos administrativos, ten-

do as decisões sido tomadas de forma 

colegial, e não prejudicaram o Esta-

do. Já quanto aos crimes de corrup-

ção para acto lícito, o juiz entendeu 

que prescreveram e que os de bran-

queamento não se verificaram. 

Na acusação, o MP dizia que Cunha 

Ribeiro teria beneficiado a Octaphar-

ma em concursos públicos, tendo-se 

deixado corromper pelo então admi-

nistrador da empresa, Joaquim Paulo 

Lalanda e Castro. Em contrapartida, 

Cunha Ribeiro terá beneficiado de 

ofertas: dois apartamentos, um carro 

de luxo, dinheiro e, ao longo de anos, 

viagens para vários destinos. 

No debate instrutório, Cunha Ribei-

ro, acusado de um crime de corrup-

ção passiva e de mais outros 11 ilícitos, 

tinha requerido a suspensão provisó-

ria do processo por um ano e median-

te o pagamento de 24.300 euros. 

Lalanda e Castro também apresentou 

um requerimento ao tribunal para 

aplicação da suspensão provisória do 

processo, caso o juiz de instrução Ivo 

Rosa considerasse que havia indícios 

suficientes de algum crime cuja pena 

de prisão seja inferior a cinco anos. Debate instrutório decorreu no Campus de Justiça, em Lisboa

RUI GAUDÊNCIO

gações finais do debate instrutório. 

Os advogados de defesa não se opu-

seram e Ivo Rosa determinou o adia-

mento da sessão, informando que 

assim “não é possível concluir a deci-

são de pronúncia quanto à apreciação 

dos pedidos de suspensão provisória 

do processo”. Neste processo está em 

causa o negócio do plasma sanguíneo, 

realizado entre Paulo Lalanda e Cas-

tro (então administrador da Octaphar-

ma) e Luís Cunha Ribeiro, antigo 

presidente do INEM e da ARS de Lis-

boa e Vale do Tejo, envolvendo cri-

mes de corrupção activa e passiva, 

falsificação, branqueamento de capi-

tais, abuso de poder e concessão e 

Ana Maia 

A Direcção executiva do SNS diz que 

quer manter abertas, durante o 

período nocturno, grande parte das 

urgências pediátricas. Está a decor-

rer um processo de reorganização 

das urgências pediátricas, que deve-

rá car concluído na próxima sema-

na, na sequência de reuniões deste 

organismo com as 12 entidades hos-

pitalares que têm atendimento 

urgente para crianças.  

O anúncio desta reorganização foi 

feito pelo ministro da Saúde, Manuel 

Direcção executiva do SNS quer manter “grande 
parte” das urgências infantis abertas à noite  

Pizarro, depois de se saber que a 

urgência pediátrica do Hospital de 

Loures passou a encerrar a partir das 

21h por causa da falta de pro ssio-

nais. 

“A estratégia de reorganização 

dos Serviços de Urgência de Pedia-

tria médica na Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, que será concluída na 

próxima semana, após longas sema-

nas de trabalho com os pro ssionais 

das várias instituições, deverá man-

ter abertos no período nocturno 

grande parte dos pontos da rede, 

visando assegurar a proximidade da 

população ao SNS”, disse a Direcção 

executiva, numa nota enviada aos 

meios de comunicação. 

Na mesma nota esclarece que “a 

reorganização dos Serviços de 

Urgência de Pediatria Médica na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo está 

a ser ultimada em colaboração com 

as instituições hospitalares da 

região, INEM, ARSLVT [Administra-

ção Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo], Comissão Executiva 

para as Urgências Metropolitanas e 

Unidade Técnica Operacional dos 

Serviços de Urgência de Pediatria 

Médica. 

O organismo liderado por Fernan-

do Araújo a rma que a informação 

veiculada ontem, “nomeadamente 

de que passariam a funcionar ape-

nas quatro urgências pediátricas em 

período nocturno na Área Metropo-

litana de Lisboa, não corresponde 

ao plano que está a ser desenvolvi-

do”.  

A informação foi avançada pelo 

jornal Expresso, que noticia que oito 

das 12 das urgências pediátricas 

“devem encerrar de nitivamente 

no período nocturno, ns-de-sema-

na e feriados”. 

O semanário refere ainda que as 

equipas serão mobilizadas, caso 

seja necessário, para as quatro 

urgências que se manteriam a fun-

cionar 24 horas, nos hospitais de 

Santa Maria, Dona Estefânia, Ama-

dora-Sintra e Garcia de Orta (Alma-

da), e que o plano deverá car pra-

ticamente decidido na reunião da 

Direcção executiva com as várias 

entidades envolvidas agendada 

para terça-feira. 

Entidade 
sublinha que  
a reorganização 
dos serviços  
de urgência 
ainda está  
a ser ultimada

O Ministério Público (MP) instaurou 

uma investigação sobre a explosão de 

quinta-feira no Campo Militar de San-

ta Margarida, distrito de Santarém, 

que provocou um morto e cinco feri-

dos, con rmou ontem a Procurado-

ria-Geral da República (PGR). 

“Con rma-se a instauração de 

inquérito. O mesmo corre termos na 

secção de Abrantes do DIAP [Depar-

tamento de Investigação e Acção 

Penal] de Santarém”, adiantou a PGR, 

em resposta à Lusa. 

Ainda na quinta-feira, o Exército 

anunciou também a abertura de um 

processo de averiguações à “explosão 

inadvertida” ocorrida durante uma 

operação de desactivação de explosi-

vos. 

Em comunicado, o Exército referiu 

que ocorreu uma “explosão inadver-

tida”, cerca das 16h40, durante uma 

operação de desactivação de enge-

nhos explosivos, que estava a ser rea-

lizada por uma equipa de desactiva-

ção do Regimento de Engenharia N.º 

1 “para a destruição, no local, de 

munições e explosivos e foguetes”. 

Já ontem, o gabinete de comunica-

ção do Centro Hospitalar e Universi-

tário de Coimbra revelou que os dois 

militares considerados feridos graves 

na explosão se encontram estáveis e 

vão ser transferidos durante o dia de 

hoje para outra unidade de saúde.  

Em declarações aos jornalistas no 

pólo de Lisboa do Hospital das Forças 

Armadas (HFAR), Marcelo Rebelo de 

Sousa adiantou que estes militares 

estão a recuperar “ sicamente muito 

bem”. O Presidente da República 

insistiu que o acidente que ocorreu 

era “de uma probabilidade muito, 

muito limitada” e deixou uma palavra 

de reconhecimento ao Hospital das 

Forças Armadas. Lusa

MP investiga 
explosão  
em Santa 
Margarida  

Exército anunciou averiguações 
à “explosão inadvertida”  
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Enxaquecas Viver com uma “

Tânia nem sempre 
consegue sair da 
escuridão do 
quarto. Mafalda 
esteve 25 dias 
seguidos com dores 
e Ana teve de pedir 
a reforma por 
invalidez. Em 
Portugal, dois 
milhões de pessoas 
sofrem de 
enxaquecas

De repente, sente uma ligeira 

pontada junto à testa. Ainda que já 

esperada, chega quase sempre 

sem aviso. Este sinal que o corpo 

lhe dá é su ciente para Tânia 

saber que dali a nada vai ter (mais) 

uma enxaqueca. À “dor de 

cabeça”, que entretanto se 

começa a formar, junta-se a 

sensibilidade à luz. O local onde 

trabalha é silencioso, mas os 

ruídos do escritório, mesmo os 

mais ín mos — o barulho de um 

teclado, as conversas dos colegas 

— começam a tornar-se 

insuportáveis. Sabe que vai 

precisar de ir para casa em breve. 

Reportagem

Sofia Neves

exigem menos concentração e reza 

para que o relógio ande mais 

rápido, que corra até à hora de 

saída. O caminho até casa também 

é um desa o. A luz do sol, os 

ruídos, tudo di culta a condução. 

Apesar da ânsia de chegar “ao 

refúgio”, conduz devagar para 

evitar acidentes ou momentos de 

desconcentração. 

“Deixei de trabalhar por 

turnos porque se tiver privação 

do sono, ou se não dormir as 

horas necessárias, o risco de ter 

uma crise aumenta. Se dormir 

muito acontece o mesmo. Do 

ponto de emocional, tento 

evitar estar nervosa, mas é 

difícil. Se tiver alguma situação 

em que que mais ansiosa, sei 

que vou ter enxaquecas”, 

explica Tânia. 

Sociedade

Começa por reduzir o ritmo de 

trabalho. Toma a “medicação 

SOS”. Se não a tomar nos primeiros 

minutos dos primeiros sintomas, 

sabe que uma crise de várias horas 

se pode transformar em dores que 

duram dias e que a fazem refém de 

uma cama. Faz mais pausas 

durante as horas que se seguem, 

mas perde-se no que estava a fazer. 

Tem de con rmar várias vezes a 

mais pequena tarefa. A companhia 

da enxaqueca leva a que demore o 

dobro do tempo a fazer algo 

simples como veri car uma frase, 

um número. O que faria numa hora 

demora agora duas, três horas a 

terminar. 

Em mais de 20 anos de doença, 

Tânia Marques já perdeu a conta 

aos dias em que teve de faltar ao 

trabalho. Entre a pré-adolescência 

— quando os primeiros sintomas se 

manifestaram — e a idade adulta, a 

intensidade das crises aumentou 

de tal maneira que a vida 

pro ssional cou virada do avesso. 

“Sou enfermeira. Trabalhei em 

cuidados intensivos durante nove 

anos, sempre foi a minha área de 

eleição. Trabalhava por turnos, 

num ambiente stressante, em que 

estamos sempre a ser confrontados 

com situações graves de saúde. 

Chegou uma altura em que não 

aguentei mais e tive de pedir que 

me mudassem de serviço”, recorda 

Tânia, agora com 35 anos. 

Continua a trabalhar como 

enfermeira, mas agora na gestão 

operacional. 

Nos dias em que as crises batem 

à porta durante o horário de 

trabalho, escolhe as tarefas que 

DANIEL ROCHA
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“bomba-relógio” na cabeça

Ana Arede 
Foi diagnosticada aos nove 
anos, mas só aos 36 anos soube 
que tinha um tipo raro de 
enxaqueca: a hemiplégica. 
Fotografia (na página anterior) 
feita com dupla exposição em 
câmara 
 
Mafalda Silva 
Na faculdade, Mafalda (em 
cima) começou a relacionar a 
ingestão de citrinos ao 
aparecimento de “dores de 
cabeça fortes” 

produtivas da vida, dos 20 aos 50 

anos. Os doentes estão em plena 

actividade laboral e há muitos dias 

em que não conseguem sequer 

trabalhar. Com a cronicidade, as 

características esbatem-se mais. O 

doente passa a ter uma dor que às 

vezes não tem características 

especí cas de enxaqueca, mas 

estão sempre presentes”, refere 

Isabel Luzeiro. 

Nas mulheres, que são três vezes 

mais afectadas por esta doença do 

que os homens, o aparecimento 

das enxaquecas está, muitas vezes, 

relacionado com a primeira 

menstruação e o desaparecimento 

com a chegada da menopausa. Os 

factores genéticos também entram 

nesta equação sem solução: se um 

dos pais tiver a doença, há uma 

grande probabilidade de um dos 

Mal entra em casa, inicia uma 

rotina tantas vezes repetida que já 

a executa quase em piloto 

automático. Vai buscar uma banda 

de gel frio para a cabeça, fecha as 

persianas do quarto e a porta, veste 

uma roupa mais confortável e 

deita-se. Assim ca até sentir que a 

enxaqueca se foi embora: às vezes, 

demora um par de horas, outras 

um par de dias. Nesses dias, não há 

nada mais que Tânia possa fazer 

para aliviar as dores. Resta-lhe 

esperar e ver as enxaquecas a 

roubar-lhe horas a o. 

 

Como “algo a rebentar 
dentro da cabeça” 

A enxaqueca é a doença 

neurológica mais comum no 

mundo e afecta cerca de 12 a 15% da 

pulsátil. Parece que há algo a 

rebentar dentro da cabeça. Em 

muitos doentes, esta dor está 

associada a outros sintomas, como 

as náuseas e a fotossensibilidade”, 

explica a neurologista Isabel 

Luzeiro. 

Estes sintomas podem durar 

entre 30 minutos e 72 horas e 

depois desaparecem por completo, 

diz a neurologista da CUF, que até 

2018 era responsável pelas 

consultas de cefaleias do Centro 

Hospitalar e Universitário de 

Coimbra (CHUC). Mas, quando o 

doente passa a ter crises em mais 

de 15 dias por mês, as enxaquecas 

tornam-se crónicas e alguns dos 

sintomas passam a ser uma 

companhia constante. 

“As enxaquecas aparecem, 

normalmente, nas alturas mais 

população mundial. Em Portugal, 

há pelo menos 2 milhões de 

pessoas que sofrem desta doença 

sem cura, que é tão ou mais 

frequente do que a asma ou a 

diabetes. A Sociedade Portuguesa 

de Cefaleias estima que 700 mil 

portugueses sofram de enxaquecas 

graves. 

As enxaquecas são apenas um 

dos tipos de cefaleias (vulgarmente 

conhecidas por dores de cabeça): a 

classi cação internacional inclui 14 

grandes tipos de cefaleias que se 

subdividem em cerca de 200 

formas diferentes. 

“A dor de cabeça das enxaquecas 

tem várias intensidades, mas é 

sempre extremamente 

incapacitante. Imagine ter uma 

pressão muito forte na cabeça, 

uma dor que muitas vezes é 

PAULO PIMENTA
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enfermeira estava a ser 

acompanhada num hospital 

privado, acabou por ter de pagar os 

primeiros meses do tratamento. 

“Sem a comparticipação do 

Serviço Nacional de Saúde seria 

quase incomportável continuar 

com este tratamento. Foi muito 

difícil chegar até ao SNS para ter 

acesso a este tratamento. Estive um 

ano e meio à espera para ter uma 

consulta de neurologia num 

hospital”, diz. 

A gravidez foi passada sem uma 

única enxaqueca, mas o pós-parto 

foi outra altura difícil. Não 

conseguia controlar as horas de 

descanso, andava stressada e era 

quase impossível evitar os gatilhos 

que agravavam as crises. “Era 

difícil dar de mamar de duas em 

duas horas. Não sei o que foi 

dormir uma noite completa até aos 

dois anos do meu lho.” 

Antes de iniciar este tratamento, 

tinha entre 15 e 20 dias por mês de 

enxaqueca e agora tem “cinco ou 

seis”. Já teve de aumentar a dose da 

terapêutica biológica e já está a 

tomar a quantidade máxima, mas 

garante que, com cinco dias de 

enxaqueca por mês, se sente 

“feliz”. “As pessoas pensam que 

basta tomar um comprimido, basta 

dormir que passa, que é uma 

simples dor de cabeça. Não é, 

afecta a minha vida todos os dias”. 

 

Os “gatilhos” 

A ansiedade, o stress e a privação 

ou excesso de horas de sono são 

“factores-gatilho” transversais, 

segundo explica a médica Isabel 

Luzeiro, mas as crises de 

enxaqueca também podem ser 

lhos também vir a ser 

diagnosticado. 

 

Medicamentos inovadores 

Quando as crises batem à porta, os 

doentes sentem-se encurralados e 

há pouco que possam fazer para 

aliviar as dores. 

Descansar e dormir em 

ambientes sossegados, de 

preferência escuros, parece ser 

essencial para ajudar a controlar ou 

reduzir a evolução da enxaqueca, 

mas o excesso de horas de sono 

poderá também agravar a crise. É 

um equilíbrio débil e difícil de 

manter. Os pacientes podem 

também tentar evitar factores que 

agravem as crises: luzes, cheiros e 

sons fortes ou passar longos 

períodos sem comer ou beber água. 

Ainda que ajudem, estas 

estratégias não impedem a 

enxaqueca de se instalar. Muitas 

vezes, nem “medicação SOS” — feita 

quando o doente está com uma 

crise e que pode ajudar a aliviar ou a 

dissipar os sintomas — resulta. 

Quando alguém passa a ter mais 

de quatro crises por mês, durem 

estas muitas horas ou muitos dias, 

é preciso fazer tratamento 

preventivo para precaver o 

aparecimento das enxaquecas. 

“São tratamentos com 

anticorpos monoclonais que 

vieram revolucionar a forma como 

tratamos os doentes. São 

medicamentos administrados com 

uma injecção subcutânea, uma vez 

por mês ou de três em três meses, 

que ajudam a reduzir bastante a 

frequência das crises. O problema 

destes fármacos é que só são 

distribuídos ao nível hospitalar, no 

Serviço Nacional de Saúde, e é 

preciso que os doentes cheguem às 

consultas, o que pode demorar 

muito meses”, explica a médica 

Isabel Luzeiro. 

 

Vinte dias infernais 

O caminho que Tânia Marques teve 

de percorrer até chegar à consulta 

e, meses depois, ao tratamento foi 

sinuoso. Uma espécie de “tentativa 

e erro muito dolorosa”. 

“Experimentei mais de cinco 

tratamentos preventivos que não 

tinham efeito, inclusive 

medicamentos que tinham sido 

desenvolvidos para outras 

doenças, mas que demonstraram 

ter também alguma e cácia na 

prevenção da enxaqueca, como 

anti-hipertensores, antidepressivos 

e antiepiléticos”. 

Apesar de ter enxaquecas desde 

os nove anos, a primeira grande 

crise só aconteceu aos 30 anos. 

Tânia só encontra um adjectivo 

para descrever esses 20 dias: 

“Infernais”.  

Deitava-se com dor de cabeça, 

acordava com dor de cabeça, ia 

trabalhar com dor de cabeça. As 

enxaquecas, sempre teimosas, não 

cediam à medicação. 

“Nem sequer conseguia 

alimentar-me, levantar a cabeça da 

cama era um sofrimento. Foi muito 

difícil. Passei horas e horas deitada 

no quarto, com tudo escuro”, 

recorda. Nesses 20 dias que passou 

de cama, emagreceu quase oito 

quilos. Seguiu-se “um batalhão de 

exames” para perceber o porquê 

de as dores não estarem a ceder à 

medicação. O diagnóstico não foi 

uma surpresa: enxaquecas 

crónicas. 

“Só depois de cinco preventivos 

é que a minha neurologista sugeriu 

iniciar os tratamento com 

anticorpos, que têm um valor 

acrescido. Três injecções custam 

cerca de mil euros e têm que ser 

administradas ao nível subcutâneo 

uma vez por mês”. Como a 

Sociedade

Tânia Marques 
Em mais de 20 anos de doença,  
a enfermeira Tânia já perdeu  
a conta aos dias em que teve  
de faltar ao trabalho
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a pedir a reforma por invalidez. 

Mudou-se para a Suíça aos 26 

anos e, aos 47, quando se 

reformou, decidiu regressar a 

Portugal. “Trabalhava na 

esterilização de um hospital. 

Adorava o que fazia, mas tive de 

aceitar que já não podia trabalhar. 

Cheguei a trabalhar sem horários, a 

ir apenas quando estava bem. Às 

vezes, chegava ao trabalho e, 

passado meia hora, tinha de estar 

num gabinete, às escuras”, 

recorda. 

Foi diagnosticada cedo, aos nove 

anos, mas aos 36 anos recebeu uma 

nova má notícia: tinha enxaqueca 

hemiplégica, um tipo muito raro da 

doença que estava a causar 

episódios com dores angustiantes. 

Além dos sintomas normais das 

enxaquecas, Ana ouvia zumbidos 

nos ouvidos, tinha fraqueza motora 

e aura, um sintoma caracterizado 

pela perda parcial ou completa da 

capacidade de ver e pelo 

aparecimento de pontos brilhantes 

no campo de visão do doente. 

Apesar de ter crescido a ver a avó 

e mãe com panos na cabeça, 

deitadas durante longas horas para 

aliviar as dores das enxaquecas, 

não estava preparada para o que 

seria viver “com uma 

bomba-relógio que pode explodir a 

qualquer momento”. 

“Lembro-me de ser muito nova e 

colocar a cabeça num tanque que 

tínhamos em casa para ver se me 

aliviava as dores de cabeça. Nestes 

anos todos não consegui perceber 

o que desencadeia as crises. Às 

vezes tenho dias stressantes e elas 

não aparecem. Outros dias são 

como hoje: acordei bem-disposta 

e, numa questão de minutos, tive 

de me deitar”, recorda Ana. 

Tal como a grande parte dos 

doentes com enxaqueca crónica, 

fez vários tratamentos até entrar 

algo que a ajudasse a “ter mão na 

doença”. As injecções subcutâneas 

estão a fazer efeito, mas, mesmo 

assim, duas a três vezes por 

semana não consegue sair do 

quarto. 

“Ainda na semana passada, 

estava preparada para sair, já 

vestida para ir ao cabeleireiro, e de 

um minuto para o outro tive de 

cancelar. Quando as crises 

começam, não posso ir a lado 

nenhum. Se consigo meter-me logo 

na cama e descansar, estar quieta, 

melhoro. Mas, se demorar a chegar 

a casa, a dor é galopante e não há 

volta a dar.” 

Com a ajuda das injecções, as 

crises duram “apenas” meio dia, 

mas já chegou a estar cinco dias de 

repouso. Como tem fraqueza 

motora, Ana evita estar muito 

tempo sozinha fora de casa. 

“Durante anos não aceitei a minha 

doença e tentei contrariar, mas 

agora sei que não a posso ignorar. 

Tenho que a aceitar e aprender a 

viver com ela.”

provocadas por alimentos: algumas 

substâncias presentes nos caldos 

de carne, os laticínios — leite, 

iogurte, queijos — favas, soja, 

alimentos fritos, os chocolates, 

salsichas, bacon, entre outros. 

Mafalda Silva começou a associar 

a ingestão de certos alimentos ao 

aparecimento de “dores de cabeça 

fortes” ainda na faculdade. “Se 

comer tangerinas, beber um sumo 

de laranja ou uma água com limão 

ao pequeno-almoço todos os dias, 

sei que no m da semana vou ter 

uma crise grave de enxaquecas.” 

Também já aprendeu que não 

deve “abusar” nos queijos ou nos 

frutos secos — que já 

desencadearam uma das crises 

mais graves. E que a hora de deitar 

e levantar é sagrada. “Tenho de 

dormir nove a dez horas, todas as 

noites.” 

que não havia mais nada a fazer. Já 

não podia aumentar a medicação, 

estava a tomar a dose mais elevada. 

O que fazia “em SOS” passou a 

fazer todos os dias. Restava tentar 

procurar ajuda no Serviço Nacional 

de Saúde. Concordou, só queria 

ver as dores resolvidas. Só não 

sabia que teria de esperar dez 

meses por uma consulta. “Será 

apenas a primeira consulta, não é 

garantido que comece logo algum 

tipo de tratamento. Se calhar vou 

ser outra vez ratinho de 

laboratório”, diz. 

Entretanto, arranjou estratégias 

para lidar com a doença. As 

primeiras horas do dia, passa-as, 

quase sempre, sem luz, na 

escuridão. “Já aprendi a viver no 

escuro. De manhã, quando acordo, 

co na cama uns 15 minutos a 

adaptar-me. Levanto-me e vou à 

casa de banho também sem luz. 

Não consigo lidar com a claridade e 

nunca abro logo as janelas. É o meu 

namorado ou a minha mãe que 

acaba por vir abrir as persianas. Se 

tiver que sair de casa de manhã, 

tem de ser de óculos de sol.” 

Tal como Tânia Marques, que 

deixou de trabalhar por turnos, 

também Mafalda se viu obrigada a 

alterar por completo a rotina de 

trabalho para incluir as 

“companheiras”. Despediu-se do 

antigo emprego, que exigia que 

zesse um horário entre as 9h e as 

18h, e passou a trabalhar por conta 

própria com o namorado, também 

ele advogado. 

“Esse horário começou a gerar 

algum cansaço, fui-me 

apercebendo que desencadeava as 

crises. O facto de gostar de 

trabalhar à noite permite-me muita 

coisa. Consigo lidar com os clientes 

a horas mais tardias. Se tiver que 

descansar até às nove ou dez, é 

perfeitamente aceitável”. 

Enquanto espera pela consulta 

num hospital do SNS, continua a 

fazer a medicação que antes 

tomava apenas em emergência e 

tem crises cerca de três vezes por 

semana. Nos dias com “dores 

profundas” obriga-se a parar. 

“Deito-me na cama e não consigo 

fazer mais nada. Tudo apagado, 

tudo fechado, sem barulho. Não 

como, bebo poucos líquidos. Nem 

a voz das pessoas consigo ouvir.” 

 

Perder 5% da vida  
para a doença 

Segundo as estimativas da 

Associação Migra, dedicada ao 

apoio de pessoas com enxaquecas, 

os doentes perdem, em média, 5% 

do seu tempo de vida para a 

doença e cerca de 50% necessitam 

de faltar ao trabalho, em média, 

quatro dias por mês. Para Ana 

Arede, de 52 anos, não bastou 

mudar a rotina de trabalho, deixar 

de trabalhar por turnos ou entrar 

mais tarde. Viu-se mesmo obrigada 

Nos primeiros anos da doença 

sentia-se um “ratinho de 

laboratório”. Quando percebeu 

que as suas dores de cabeça não 

eram iguais às das colegas — elas 

não sentiam vontade de vomitar, 

não queriam passar dias na cama, e 

conseguiam controlar as dores com 

medicação — procurou ajuda. 

“Lembro-me de ter ido a uma 

consulta de neurologia e o médico 

me dizer que eram enxaquecas e 

que era uma coisa normal na 

minha idade. Comecei com 

medicação preventiva, que 

durante dois ou três anos surtia 

efeito, mas depois é como se o 

nosso corpo se começasse a 

habituar”, diz a jovem de 33 anos. 

Em 30 dias, 25 eram passados 

com enxaquecas. As crises 

começaram a ser tão longas e tão 

dolorosas que o médico lhe disse 

Experimentei mais 
de cinco 
tratamentos 
preventivos que não 
tinham efeito, 
inclusive 
medicamentos que 
tinham sido 
desenvolvidos para 
outras doenças 
Tânia Marques 
Enfermeira 
 
 

Já aprendi a viver  
no escuro. De 
manhã, quando 
acordo, fico na cama 
uns 15 minutos  
a adaptar-me. 
Levanto-me e vou  
à casa de banho 
também sem luz 
Mafalda Silva 
Advogada 
 
 

Quando as crises 
começam, não 
posso ir a lado 
nenhum. Se consigo 
meter-me logo na 
cama e descansar, 
estar quieta, 
melhoro. Mas, se 
demorar a chegar  
a casa, a dor  
é galopante e não  
há volta a dar 
Ana Arede 
Reformada por invalidez

RUI GAUDÊNCIO
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Local Ambientalistas pedem rápida intervenção

São muitos os peregrinos a 

caminho de Santiago de 

Compostela, em Espanha, a 

cruzar o passadiço que começa 

junto à praia do Mindelo, em Vila 

do Conde, e prossegue ao longo 

da Reserva Ornitológica do 

Mindelo (ROM), a primeira área 

protegida do país. Levam 

mochilas, em alguns casos, 

bastões, e calcam as estruturas de 

madeira até que os pés, em várias 

áreas, se afundam na areia que 

cobre o passadiço. Depois, este 

desaparece. À sua frente há um 

enorme buraco, parte do 

passadiço foi arrastada, o solo da 

reserva está coberto de sulcos 

fundos e o mar alto do Inverno 

aproxima-se. Aqui, o cordão 

dunar que acompanha o trajecto 

desapareceu, levado pela fúria das 

tempestades e do mar. E tarda em 

ser reparado, o que levanta 

receios sobre o futuro da reserva. 

Classi cada como Paisagem 

Protegida Regional do Litoral de 

Vila do Conde e Reserva 

Ornitológica de Mindelo desde 

2009, a parte da reserva foi 

fundada muito antes, em 1957, e 

desde então nunca esteve livre dos 

muitos problemas com os quais 

tem sido preciso lidar, com a 

pressão urbanística no topo das 

ameaças. Décadas de extracção de 

areias, uma prática há muito 

afastada, também fragilizaram o 

seu cordão dunar, e o desvio de 

águas pluviais para o solo da 

reserva gera acumulação nos 

terrenos e, por vezes, a formação 

de pequenas lagoas. No núcleo do 

Mindelo do Fundo para a 

Protecção dos Animais Selvagens 

(Fapas) teme-se que também isto 

esteja a pressionar as dunas, do 

interior, enquanto estas têm de 

Reportagem

Patrícia Carvalho Texto 
Tiago Bernardo Lopes Fotografia

Mar levou pedaço  
do cordão dunar  
da Reserva Ornitológica 
do Mindelo
O mau tempo e a força do mar zeram desaparecer parte das 
dunas. Temem-se as consequências para a reserva e a repetição 
de incidentes iguais e de maior dimensão, se algo não for feito

resistir à força cada vez mais 

próxima do mar, do outro lado. 

O receio de que o cordão dunar 

pudesse não resistir, sobretudo à 

força do mar, não é de hoje, pelo 

menos para o Fapas, que, garante 

o coordenador do núcleo do 

Mindelo, Vítor Gonçalves, anda a 

alertar para essa possibilidade 

“desde 2019”. “Começámos a 

fazer alertas, em particular à 

Câmara de Vila do Conde e à APA 

[Agência Portuguesa do 

Ambiente], e até hoje nada foi 

feito”, conta, junto à enorme falha 

que se abriu entre as dunas, na 

madrugada de 1 de Janeiro. 

“[Víamos que] O mar avançava 

mais sobre a costa e todos os anos 

passava por baixo do passadiço, 

nesta zona, e isso não tinha que 

ver com as águas pluviais 

acumuladas, ele escavava e 

passava”, explica, justi cando o 

porquê dos alertas. 

Mas, desta vez, o mar não se 

limitou a escavar pequenas 

passagens, levou consigo a duna e 

parte do passadiço e, ao deixar 

este caminho aberto, permitiu que 

as águas pluviais que se haviam 

acumulado no solo da reserva 

corressem velozes ao seu 

encontro, arrastando areia e 

cobertura vegetal, e deixando 

para trás os enormes sulcos quase 

despidos que agora se vêem ali. 

“Nunca tinha acontecido algo 

semelhante”, garante Vítor 

Gonçalves. 

A Câmara de Vila do Conde 

con rma. Em resposta escrita 

enviada ao PÚBLICO, indica que 

“é a primeira vez que tal 

acontece” e ressalva que “as 

causas terão de ser analisadas de 

forma cientí ca e analítica pelas 

competentes autoridades”, mas 

admite que o acidente se deveu, 

“provavelmente, à subida das 

águas do mar em virtude de 

alterações climáticas”. E 

acrescenta que o desaparecimento 

de alguns metros de duna 

“ocorreu devido aos fortes 

temporais (chuvas e ventos 

extremamente fortes) sentidos em 

todo o litoral durante dias”, no 

nal de 2022 e início de 2023, 

associados “à subida das 

sucessivas marés e à fortíssima 

ondulação” ali sentida. 

Nesses mesmos dias de 

temporal, um pouco mais à frente, 

ao longo do passadiço, a ponte de 

madeira sobre a ribeira de Silvares 

também foi destruída pelas águas, 

mas aí a intervenção da autarquia 

foi rápida: a estrutura foi 

consertada dias depois. Por isso, 

Vítor Gonçalves e os outros 

membros do Fapas que o 

acompanham ontem na visita à 

reserva têm ainda mais 

di culdade em perceber por que 

não se procurou ainda repor o 

cordão dunar no local onde ele 

quebrou. “Era preciso consolidar 

a duna o mais rápido possível, 

sem estar à espera de possíveis 

alterações que se possam efectuar 

no passadiço ou de outra situação 

qualquer. Fechar este bocado e 

avançar rapidamente com o que é 

necessário e que o POOC [Plano 

de Ordenamento da Orla Costeira] 

prevê. Se calhar com medidas até 

mais e cazes, porque o POOC só 

prevê para a consolidação desta 

duna a colocação de areia ao largo 

e não me parece que seja o mais 

adequado neste momento”, diz o 

coordenador do Fapas do 

Mindelo. 

Porque, para o grupo, os riscos 

para a reserva, caso nada seja feito 

rapidamente, são claros. “A 

deslocação rápida das águas 

pluviais para o mar arrastou 

vegetação e areias e a entrada do 

mar, que continua a acontecer, 

acaba por erodir muito mais esta 

área, saliniza o terreno e prejudica 

as culturas a montante. A reserva 

tem muitas plantas autóctones e, 

infelizmente, algumas infestantes, 

mas nesta área em particular era 

tudo autóctone e graças à redução 

do pisoteio, por causa dos 

passadiços, estava-se a regenerar 

lentamente”, refere Vítor 

Gonçalves. 

O Fapas teme que numa área 

tão frágil como a ROM, a quebra 

do cordão dunar, ainda que numa 

curta extensão, torne ainda mais 

complicada a sobrevivência da 

ora e da fauna que animam a 

paisagem. E temem que o futuro, 

sobretudo com as marés vivas do 

Verão, traga incidentes similares e 

de maior dimensão. 

Mas, apesar de garantir que 

tomou conhecimento da quebra 

do cordão dunar assim que ele 

ocorreu e que “de imediato foi 

dado conhecimento à APA”, o 

O solo da reserva foi arrastado 
para o mar, com a quebra do 
cordão dunar, deixando 
enormes sulcos na paisagem 
 
Classificada como Paisagem 
Protegida Regional do Litoral de 
Vila do Conde e Reserva 
Ornitológica de Mindelo desde 
2009, a parte da reserva foi 
fundada muito antes, em 1957
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Local

Quinta da Malvazia foi 
doada ao Estado em 1985 
para ser usado na área da 
reabilitação. Em 2018 teve 
de ser devolvida

Sónia Trigueirão 
e Ana Henriques

O Estado perdeu uma quinta avaliada 

em mais de 2,4 milhões de euros por 

incumprimento das condições impos-

tas na escritura de doação. 

A informação consta de uma audi-

toria do Tribunal de Contas (TdC) ao 

Instituto Nacional para a Reabilitação 

(INR), responsável pelas políticas 

nacionais para promover os direitos 

das pessoas com de ciência. 

De acordo com o documento, “a 

Quinta da Malvazia foi doada em 1985 

ao Secretariado Nacional de Reabili-

tação, actualmente INR, mas, por 

decisão judicial, regressou ao patri-

mónio da doadora, por incumpri-

mento de cláusulas modais, designa-

damente a criação e funcionamento 

no local de um centro de investigação 

e formação na área da reabilitação”. 

Segundo a informação prestada ao 

TdC pelo INR, “o Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa Norte considerou 

ainda improcedente o pedido do INR 

para ser indemnizado pelas benfeito-

rias realizadas no imóvel durante o 

período em que esteve na esfera 

pública no valor de 470 mil euros”. 

Ao que o PÚBLICO apurou este pro-

cesso arrastou-se em tribunal duran-

te cerca de 16 anos, uma vez que foi a 

própria proprietária, entretanto fale-

cida, que em 2002 avançou com uma 

acção para anular a doação. 

A primeira decisão judicial que foi 

favorável aos herdeiros da doadora 

foi proferida em Agosto de 2016, mas 

o Estado recorreu para o Tribunal da 

Relação, que acabou com o diferendo 

em Fevereiro de 2018, con rmando 

a sentença da primeira instância e 

dando um prazo, até Maio de 2019, 

para o INR entregar a quinta. 

O tribunal de Loures deu como 

provado que a doação cou sujeita a 

várias condições, nomeadamente 

que o INR, “no âmbito das suas com-

petências e no desenvolvimento natu-

ral das suas atribuições de conscien-

cialização da sociedade em relação à 

de ciência, à formação, à investiga-

ção, à cooperação internacional e ao 

apoio às iniciativas particulares, pro-

movesse a criação de um centro de 

investigação e formação no domínio 

daquelas áreas”. 

Além disso, a donatária pretendia 

que a sede do centro fosse instalada 

na quinta e que tivesse as seguintes 

valências: “investigação na área da 

Estado perde quinta de 2,4 milhões 
por desrespeitar desejos da doadora

reabilitação, formação e reciclagem 

de formadores e pessoal técnico de 

investigação e reabilitação, projectos-

piloto no campo da reabilitação em 

geral e em particular nas áreas de 

multide ciência, da de ciência men-

tal grave, da prevenção da de ciência 

e da inadaptação social, nomeada-

mente no campo da prevenção da 

droga”. 

Na escritura cou determinado que 

o centro devia ser criado num prazo 

máximo de três anos. 

Ainda de acordo com a decisão do 

tribunal de Loures, “nas áreas de 

investigação e da formação nada de 

relevante foi desenvolvido pelo INR”, 

e, na altura da decisão, não havia 

“qualquer funcionário a exercer algu-

ma das actividades para as quais o 

prédio foi doado” e o “prédio doado 

estava com sinais de abandono e 

degradação”. 

Era ainda salientado que a capela 

tinha o tecto caído e os vitrais destruí-

dos e que as hortas e pomares não 

eram tratados e o terreno tinha sido 

invadido por mato e ervas daninhas. 

O tribunal dava ainda como prova-

A quinta da Malvazia situa-se em Unhos, concelho de Loures

A quinta está agora à venda

município liderado pelo socialista 

Vítor Costa não aparenta estar 

demasiado ansioso com as 

eventuais consequências. “O 

rompimento dunar nesta pequena 

extensão, apesar de preocupante, 

não causa, para já, danos 

substanciais numa área protegida 

que tem uma extensão litoral de 

8,5 quilómetros e uma área total 

de 380 hectares”, indica, na 

resposta enviada ao PÚBLICO. 

Ainda assim, a câmara garante 

que dará o seu apoio à 

“intervenção necessária”, a qual, 

frisa, terá de ser “coordenada e 

supervisionada” pela APA. “Esta 

intervenção está incluída na lista 

proposta à CCDR-N [Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte] no âmbito do 

apoio do governo aos prejuízos e 

danos causados pelo mau tempo 

neste Inverno e que afectaram de 

sobremaneira os municípios do 

litoral Norte”, realça. 

O PÚBLICO questionou a APA 

sobre a situação vivida na ROM, 

com a quebra do cordão dunar, 

mas não obteve resposta.

“A entrada do mar 
saliniza o terreno e 
prejudica as 
culturas a 
montante. A 
reserva tem muitas 
plantas autóctones 
e, infelizmente, 
algumas 
infestantes, mas 
nesta área em 
particular era tudo 
autóctone e graças 
à redução do 
pisoteio, por causa 
dos passadiços, 
estava-se a 
regenerar 
lentamente”, 
refere Vítor 
Gonçalves

do que no referido centro esteve 

sediada a actividade editorial do INR 

e ali se desenvolveram actividades de 

brailogia. Em 2007 quem ali trabalha-

va foi transferido. Só cou o pessoal 

da limpeza e da segurança.  

Assim, para o tribunal, não se pode 

entender que a vontade da doadora 

tivesse sido cumprida “ainda que por 

breves meses, ou mesmo anos; não 

era essa a intenção da doadora, não 

era, claramente, algo temporário que 

queria”. 

A quinta da Malvazia está à venda 

há cerca de um ano por 2.480.000 

euros. Trata-se de uma propriedade 

histórica localizada no concelho de 

Loures, com uma área de terreno 

com 1,8 hectares (17.817m2). Além da 

casa principal com 22 quartos e oito 

casas de banho, tem jardins e uma 

piscina. E ainda cavalariças, uma ade-

ga, uma casa do guarda, um auditó-

rio, casa de caseiros, lagares, uma 

capela, tanques, canis e capoeiras. 

O PÚBLICO contactou o Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social, que tutela o INR, para 

perceber porque é que não foram 

cumpridas as condições de doação e 

se existe algum centro do género do 

exigido pela doadora a funcionar 

actualmente, mas não obteve respos-

ta. Fonte ligada à área da de ciência 

explica que a localização do imóvel 

comprometeu o seu uso durante mui-

to tempo. Estando a sede do INR no 

centro de Lisboa, explica, os funcio-

nários do instituto que ali foram sen-

do colocados nos anos 80 e 90 sen-

tiam-se despromovidos e evitavam lá 

continuar a todo o custo. Pelo mesmo 

motivo, levar utilizadores do equipa-

mento a Unhos também não se reve-

lava fácil na altura, apesar de as insta-

lações serem magní cas. “Ainda 

houve um esforço para dinamizar o 

espaço. Mas a sua utilização não se 

revelou viável”, recorda a fonte.

DR

Saiba mais sobre ambiente em 
publico.pt/azul
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F oi na Reitoria da Universidade Nova de Lis-
boa que o PO CH escolheu apresentar a sua 
primeira avaliação intercalar. O evento, que 

contou com a presença do Ministro da Educação, 
João Costa, da Ministra da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva e do Secretário de Estado do Tra-
balho, Miguel Fontes, serviu não só para apre-
sentar resultados, mas, também, para discutir 
qual o impacto desses mesmos resultados e de-

Portugal. Porque “Avaliar não serve só para ver 
o que correu bem e correu mal: serve para dese-
nharmos novas ambições”, lembrou o Ministro 
da Educação. 
Quanto aos resultados propriamente ditos, os 

pessoas” referiu Joaquim Bernardo, Presidente 
do PO CH, distribuídas pelas áreas da formação 
inicial de jovens, do ensino superior e formação 
avançada, da aprendizagem ao longo da vida e 

Na avaliação intercalar 
do PO CH, os resultados 
apresentados confirmam 
o seu sucesso

da qualidade e inovação na educação. Como bem 
resumiu Joaquim Bernardo, “O nosso papel foi 
permitir que este milhão de portugueses pudes-

-
pacidade de inserção social e laboral e, com isso, 
melhorar a sua própria vida”. 
Nos aspectos a ter em conta para o futuro do PO CH e 

a sustentabilidade dos mesmos. “É preciso conti-
nuar a investir na área do abandono escolar pre-
coce pois, apesar de termos conseguido reduzi-lo 
para apenas 6% de todos os alunos, temos uma 
taxa de jovens que não estão em formação que 
ainda é maior do que desejamos”, avisou Joa-
quim Bernardo, que recordou: “É preciso conti-
nuar este investimento, sob pena de podermos 
voltar para trás. A história faz-se de avanços e 
recuos”. 
Essa sustentabilidade, traduz-se por fazer com 
que Portugal não dependa tanto, no futuro, de 
fundos comunitários para levar a cabo progra-
mas como o PO CH. António Figueiredo, presiden-
te da Quaternaire Portugal, traçou um diagnós-
tico de ainda alguma dependência do país nesta 
matéria e avisou: “O sistema tem de começar a 
fazer um desmame dos fundos comunitários”. 
Já a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da 
Silva, destacou a importância dos fundos comu-
nitários para o bom sucesso do programa, recor-

dando, porém, que “A discussão que interessa é 
se as opções de políticas públicas que fazemos 

e se contribuíram, ou não, para um país melhor, 
onde as pessoas vivam melhor e tenham me-
lhores salários”. Para a Ministra, o uso de fun-
dos comunitários para a boa implementação do 

-
cluía o secundário. Hoje, esse número é abaixo 
dos 6%. E quando olhamos para uma população 

média da zona euro, só podemos olhar positiva-

que “Não há área mais consensual do que esta 
quanto ao que foi conseguido e ao trabalho que 

O evento contou ainda com uma mesa redon-
da, onde foram debatidos os resultados apre-
sentados pelo PO CH e o seu impacto concreto. 
José Manuel Cordeiro, Secretário-geral Adjunto 
da UGT, lembrou que, apesar de tudo, ainda se 
mantém no mercado laboral português uma dis-
crepância entre a valorização real dos salários e 
os níveis de escolaridade, avisando que compete 

O programa, que beneficiou 
mais de um milhão de jovens 
e adultos, termina no final 
do ano para dar lugar a um 
novo programa, maior e mais 
abrangente.
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às empresas colmatar essa lacuna. Este aviso foi 
aprofundado por Paulo Areosa Feio, director do 

-
ção da população jovem não está a ser acompa-
nhado pelo tecido económico”, reforçando que 
tal constitui “um problema que se agudizará na 
próxima década”. 

E o que se seguirá para o PO CH? O POCH continua-

-
clusão, que, pela sua maior diversidade, será “um 
programa com uma dimensão mais transversal, 
mais ambicioso e com mais áreas a apoiar”, pro-
mete Joaquim Bernardo. Com destaque para a 

-
cimento da sua população muito elevado, para 
além da baixa taxa de natalidade. Inverter o en-

O novo PDQI será também alargado a áreas como 
o apoio social a famílias carenciadas e à integra-
ção de imigrantes que queiram viver e trabalhar 
em Portugal “O novo programa está mais orien-

-
te à comunidade imigrante, com medidas muito 
importantes como, por exemplo, dar formação de 
português para imigrantes. Tivemos a experiên-
cia recente com os refugiados ucranianos, em 
que foi necessário mobilizar meios para poder dar 
essa formação. Hoje, um ano depois, temos refu-
giados ucranianos que já falam português”. 
Certo é que, independentemente daquilo que o 
novo programa possa alcançar e da vontade dos 
governantes em promover mais iniciativas na 

principal conclusão que se pode retirar desta ava-
liação intercalar foi bem resumida nas palavras 
de Manuel Cordeiro: “A grande conclusão deste 
programa é que investir nas pessoas compensa”.

Presidente do Programa 
Operacional Capital Humano

As palavras e os números

Ao longo do evento, as intervenções 
dos vários convidados de relevo 
no panorama nacional sublinharam 
alguns dados importantes da 
actividade do PO CH:

Ministra da Presidência

Presidente do PO CH

Director do PLANAP

Secretário de Estado do Trabalho

,
Ministro da Educação
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Mundo Órgão legislativo da China reúne-se para aprovar promoções

Congresso 
chinês reforça 
controlo 
partidário   
do Estado

A reunião anual do Congresso Nacio-

nal do Povo da República Popular da 

China arranca hoje, em Pequim, com 

uma agenda de trabalhos carregada 

de anúncios políticos, económicos e 

pós-pandémicos, de nomeações para 

cargos de topo no Governo e de refor-

mas constitucionais, num exercício 

essencialmente coreografado, que é 

também mais um passo na consolida-

ção interna do poder de Xi Jinping. 

Quando os 2997 delegados de todo 

o país se reunirem no Grande Salão 

do Povo, na Praça Tiananmen, fora 

os discursos solenes, não terão muito 

mais para fazer além de assinar de 

cruz a legislação, os orçamentos e as 

nomeações já decididas pelo Comité 

Permanente do Congresso, um órgão 

com cerca de 170 membros, domina-

do pelo topo da hierarquia do Partido 

Comunista Chinês (PCC). 

Mas num país de partido único e 

num regime que percorreu, nos últi-

mos anos, com Xi, um caminho de 

cada vez maior personi cação e cen-

tralização da política, todas as opor-

tunidades para se espreitar pela por-

ta e ter um pequeno vislumbre dos 

métodos de organização e de decisão 

contam. 

O encontro parlamentar anual chi-

nês que começa neste m-de-semana 

em Pequim costuma durar cerca de 

duas semanas e é comummente refe-

rido como as “Duas Sessões” 

(“Lianghui”, no original), por envol-

ver duas reuniões plenárias paralelas 

— a do Congresso Nacional e a do Con-

selho Consultivo do Povo Chinês, um 

órgão de aconselhamento político. 

Com maior ou menor autonomia 

das várias instituições envolvidas, a 

verdade é que é um evento que tem 

por hábito ser um dos poucos ajunta-

mentos políticos na China em que são 

efectivamente divulgadas políticas 

Reunião anual vai con rmar terceiro 
mandato de Xi Jinping e revelar metas  
de crescimento, orçamento militar  
e reformas constitucionais

concretas — ao contrário do Congres-

so do PCC, que se realiza de cinco em 

cinco anos, e que, mesmo sendo o 

principal evento político do regime, 

serve essencialmente para de nir e 

avaliar a implementação das grandes 

opções ideológicas e estratégicas do 

partido. 

Foi o Congresso Nacional de 2018, 

por exemplo, que aboliu o limite de 

mandatos presidenciais, abrindo 

caminho para a eternização de Xi no 

poder. Já o de 2020 concebeu e impôs 

a polémica lei de segurança nacional 

em Hong Kong e em Macau, e o do 

ano seguinte reforçou a ingerência de 

Pequim nos territórios semiautóno-

mos, aprovando uma reforma que 

reserva apenas aos “patriotas” o direi-

to de se candidatarem a cargos públi-

cos. Na sessão anual deste ano, como 

já é tradição, vai ser estabelecida a 

meta de crescimento da economia 

chinesa para 2023 e aprovado o Orça-

mento do Estado, incluindo o quadro 

de despesas militares e de Defesa. 

E será também neste Congresso 

que vão ser con rmados os nomes de 

alguns dos detentores dos principais 

cargos do Governo, com particular 

destaque para o posto de primeiro-

ministro, já que o actual mandatário, 

Li Keqiang, se vai retirar. 

Li Qiang: o sucessor? 
Uma das primeiras formalidades que 

o Parlamento chinês vai cumprir nos 

próximos dias será a de dar segui-

mento à decisão histórica, tomada no 

20.º Congresso do PCC, em Outubro 

do ano passado, de recondução de Xi 

Jinping a um inédito terceiro manda-

to como secretário-geral e como pre-

sidente da Comissão Central Militar 

do partido. 

Agora, falta apenas nomeá-lo Pre-

sidente da República Popular da Chi-

na, um cargo que, pelas característi-

cas da estrutura organizativa do regi-

me chinês, é o menos importante, 

mas é aquele que lhe confere o esta-

tuto de principal representante do 

poder político do gigante asiático no 

exterior. 

E se no Congresso do PCC um dos 

principais temas de debate foi a (reno-

vada) falta de pistas para um poten-

cial sucessor de Xi — que está a cami-

nho dos 70 anos e no poder desde 

2012 —, desta vez há alguns dados que 

podem alimentar um pouco essa dis-

cussão: Li Qiang, secretário do parti-

do na importante cidade de Xangai, 

deverá ser nomeado primeiro-minis-

tro. 

Li Qiang é um aliado de longa data 

de Xi, tendo trabalhado directamen-

te com ele. Logo aí há uma diferença, 

uma vez que Li Keqiang, ou o vice-

primeiro-ministro, Hu Chunhua, que 

também está de saída, pertencem à 

facção do PCC mais ligada ao ex-Pre-

sidente Hu Jintao. 

O facto de Li Qiang ter tido um ano 

de 2022 difícil, com decisões erráticas 

para a contenção de surtos de covid-

19 na cidade, tendo sido alvo de pro-

testos sem precedentes da população, 

e, mesmo assim, ser promovido ao 

topo da hierarquia governamental é 

uma demonstração da con ança que 

o Presidente chinês deposita nele. 

Mas se isso é um sinal de que estará 

na lista dos possíveis sucessores de 

Xi, ainda é cedo para saber, dizem os 

analistas. 

“É um grande problema ter um 

sucessor conhecido, [porque] toda a 

rede de contactos vai começar a movi-

mentar-se e as pessoas vão pôr-se na 

la, atrás dele, mas também a desa á-

lo”, considera Nis Gruenber, analista 

no think tank alemão Mercator Insti-

tute for China Studies. 

“Mas também é um problema não 

ter nenhum [sucessor], porque isso 

cria ainda mais incerteza”, alerta, no 

entanto, citado pelo South China Mor-

ning Post. 

António Saraiva Lima

Parlamento chinês vai 
confirmar decisão do PCC de 
conduzir Xi Jinping a uma 
terceiro mandato presidencial 

Li Qiang, 
secretário do 
partido na 
importante cidade 
de Xangai, deverá 
ser nomeado 
primeiro-ministro
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o Gabinete da Frente Unida do parti-

do engoliu as comissões dos Assuntos 

Religiosos do Estado e dos Assuntos 

Étnicos Nacionais”, refere, sugerindo 

que pode haver planos semelhantes 

para os sectores nanceiro e securi-

tário do aparelho de Estado chinês. 

“Uma movimentação dessas repre-

sentaria uma escalada signi cativa 

nos esforços de Xi para ter órgãos do 

partido a suprimir órgãos governa-

mentais e arrisca arrastar a China de 

regresso a uma época em que as 

imposições políticas — ao invés do 

conhecimento técnico — governaram 

as operações do dia-a-dia da econo-

mia e do Governo”, alerta Minzner. 

Economia e Defesa 
Os governos nacionais e, com redo-

brado interesse, os governos dos paí-

ses adversários e vizinhos da China 

vão estar particularmente interessa-

dos em dois momentos do Congresso: 

a divulgação do plano económico e 

das metas de crescimento, por um 

lado, e o anúncio sobre o orçamento 

militar, por outro. 

Numa altura em que a China pro-

cura recuperar do forte abalo que a 

imposição da draconiana política 

“covid zero” causou na sua economia, 

reabrindo-se ao mundo e investindo 

fortemente no sector imobiliário e na 

indústria tecnológica, entre outros, 

as fontes citadas pela Reuters dizem 

que o Parlamento se prepara para 

aprovar uma meta de crescimento de 

6% do PIB para 2023. Um número 

ambicioso, tendo em conta que o PIB 

chinês cresceu 3% no conjunto do 

ano de 2022, uma evolução que cou 

aquém da meta que tinha sido esta-

belecida pelo Governo e que repre-

sentou o segundo pior crescimento 

registado pela China desde 1976. 

No que às despesas militares dizem 

respeito, e apesar de, no ano passado, 

ter sido anunciado um dos maiores 

aumentos de sempre (mais de 7%) do 

orçamento de Defesa chinês, é expec-

tável que seja con rmado mais um 

investimento signi cativo. 

A novela em redor dos “balões de 

espionagem” e dos OVNI, identi ca-

dos pelo Exército norte-americano no 

seu território, mostrou que o cenário 

de desescalada da retórica e da com-

petição geopolítica com os Estados 

Unidos e com o Ocidente é uma mira-

gem, e a própria corrida ao armamen-

to da Rússia e dos países da NATO, 

por causa da guerra na Ucrânia, e dos 

vizinhos da China deve levar Pequim 

a manter ou até a aumentar os seus 

gastos militares. 

Recorde-se que os EUA expandi-

ram recentemente o seu acesso a 

bases militares das Filipinas no mar 

do Sul da China e anunciaram o 

aumento da assistência militar a 

Taiwan. Por outro lado, o Japão pro-

meteu o maior orçamento militar 

desde a II Guerra Mundial e a Austrá-

lia prevê revelar, ainda neste mês, a 

nova frota de navios de guerra ao 

abrigo do pacto de segurança AUKUS, 

com os EUA e o Reino Unido.

João Ruela Ribeiro

Ao m de um ano de invasão russa na 

Ucrânia, o papel da China no con ito 

europeu passou a estar subitamente 

no centro de um escrutínio maior. 

Para já, o resultado é uma degradação 

acelerada das relações entre Washing-

ton e Pequim, de que a guerra parece 

ser apenas mais um capítulo. 

A reunião anual do Congresso 

Nacional do Povo, uma data marcan-

te no calendário político do Partido 

Comunista Chinês, acontece numa 

altura em que a rivalidade estratégica 

entre a China e os EUA parece estar a 

intensi car-se a vários níveis. Desde 

o início do ano, foram várias as arenas 

de desentendimento entre as duas 

potências. O episódio mais recente é 

também a repetição de um dos mais 

comuns. Na quinta-feira, o Ministério 

da Defesa de Taiwan disse ter detec-

tado 29 aeronaves e quatro navios 

chineses em violação do seu espaço 

aéreo e das suas águas territoriais em 

apenas 24 horas. 

Ao todo, durante a semana inteira, 

o Exército do Povo chinês enviou 68 

aviões e dez navios para as proximi-

dades da ilha reivindicada por Pequim 

em resposta ao sobrevoo de um avião 

de reconhecimento norte-americano 

pelo Estreito de Taiwan, segundo o 

South China Morning Post. A ilha que 

o regime de Xi Jinping ambiciona 

fazer regressar à China, e que os EUA 

prometeram defender em caso de 

ataque, é o grande foco de tensão 

entre Washington e Pequim, mas a 

rivalidade das duas potências esten-

de-se praticamente a todo o globo. 

Guerra e balões 
A apresentação da posição o cial da 

China para a resolução da “crise ucra-

niana” — expressão utilizada pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

chinês para enquadrar a invasão — na 

semana passada foi recebida com 

fortes críticas em Washington. Ao 

longo do primeiro ano da ofensiva 

russa sobre a Ucrânia, a China tentou 

manter-se afastada das discussões, 

trilhando um equilíbrio complexo. 

Se, por um lado, teve de regular um 

nível de apoio su ciente para que a 

Rússia não casse totalmente isolada 

internacionalmente, por outro, esse 

suporte não poderia interferir com a 

ambição de Pequim em apresentar-se 

como uma das poucas potências 

mundiais não comprometidas com 

um dos lados em confronto. 

O plano chinês simboliza essa difícil 

tarefa de fazer uma quadratura do 

círculo. Talvez por isso o documento 

seja tão parco em oferecer soluções 

concretas para que seja alcançada 

uma solução para o con ito, como o 

que fazer em relação aos territórios 

anexados, ao estatuto geopolítico da 

Ucrânia ou à presença de forças mili-

tares russas no país vizinho. 

“A guerra na Ucrânia teve um papel 

crucial na deterioração das relações 

entre a China e a Europa”, disse ao 

Financial Times o professor da Uni-

versidade Tecnológica de Nanyang 

em Singapura Li Mingjiang. “Agora 

eles querem fazer alguma coisa para 

contrariar isso”, acrescentou. 

Sem condenar abertamente a inva-

são, a China defende a integridade 

territorial e a soberania das partes 

envolvidas, mas não deixa de criticar 

o “fortalecimento” e a “expansão dos 

blocos militares”. A publicação da 

posição chinesa, dias depois de o che-

fe da diplomacia da China, Wang Yi, 

ter visitado Moscovo, onde foi rea r-

mada a “amizade sem limites” entre 

os dois países, foi recebida friamente 

em Washington e nas capitais euro-

peias. A Administração de Joe Biden 

tem vindo a aumentar a pressão sobre 

a China, não deixando passar um dia 

sem recordar que o fornecimento de 

armamento letal à Rússia será enca-

rado com gravidade. 

Antes, a destruição de um balão 

que sobrevoava os EUA suspeito de 

estar a espiar para a China, a que se 

Política externa

Relações entre a China e os EUA 
em desgaste acelerado

Xi e  Biden 
encontraram-se 
pela primeira vez   
em Novembro 
passado, em Bali, 
durante a cimeira 
do G20

sucederam outros episódios idênticos 

nos dias seguintes, já tinha contribuí-

do para aumentar o mal-estar entre 

Washington e Pequim. O resultado 

mais patente foi o adiamento da visi-

ta do secretário de Estado, Antony 

Blinken, à China. Em Washington, a 

percepção do risco representado pela 

ascensão da China parece ser um dos 

poucos temas que une democratas e 

republicanos. Esta semana, reuniu-se 

pela primeira vez uma comissão do 

Congresso que ao longo dos próximos 

meses se vai debruçar em exclusivo 

sobre os desa os que a competição 

com Pequim traz aos EUA. 

“Não se trata de um jogo amigável 

de ténis — isto é um combate existen-

cial sobre como será a vida no século 

XXI, e as liberdades mais fundamen-

tais estão em jogo”, disse o presiden-

te da comissão, o republicano Mike 

Gallagher, citado pela Reuters, na 

abertura dos trabalhos. No mesmo 

dia, uma outra comissão aprovou um 

pacote de sanções económicas que 

visam dirigentes e entidades ligadas 

ao PCC.

Há, ainda assim, um dado que pare-

ce certo: Xi Jinping vai aproveitar o 

Congresso Nacional para promover 

aliados e dirigentes comunistas pró-

ximos de si nos principais cargos do 

poder executivo. A Reuters cita fontes 

que dizem que He Lifeng vai ser esco-

lhido para vice-primeiro-ministro e 

responsável pela pasta da Economia 

e que Zhu Hexin deve ser conduzido 

ao cargo de governador do banco 

central chinês. 

Mais partido, menos Estado 
A estratégia de consolidação do poder 

de Xi Jinping deve integrar ainda os 

“planos para uma reforma profunda 

do partido e das instituições do Esta-

do” que são anunciados no documen-

to o cial de lançamento das “Duas 

Sessões”, divulgado pela imprensa 

estatal. Embora não sejam revelados 

pormenores desta reforma, os analis-

tas dizem que tudo aponta para uma 

reorganização das estruturas regio-

nais e locais do Estado, que implique 

a substituição de algumas entidades 

ou a fusão das mesmas com divisões 

partidárias. Citado pelo Guardian, o 

académico e investigador do think 

tank norte-americano Council on 

Foreign Relations, Carl Minzner, 

recorda a reforma de 2018 para argu-

mentar nesse sentido. 

“[Essa reforma] envolveu uma 

significativa ‘repartidarização’ de 

importantes partes da burocracia 

chinesa, como, por exemplo, quando 

O Congresso do 
Povo da China 
deverá aprovar 
mais um aumento 
signi cativo  
no orçamento  
de Defesa
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Dois meses depois de Lula voltar,  
o Brasil tem de novo o Bolsa Família

O programa que se tornou 
um símbolo, e que mudou 
de nome com Bolsonaro, 
regressou com valores  
mais elevados 

João Ruela Ribeiro

Foi sem conter as lágrimas que o Pre-

sidente brasileiro, Lula da Silva, apre-

sentou na quinta-feira o novo Bolsa 

Família, uma versão reformulada do 

subsídio social que durante os seus 

dois primeiros mandatos foi respon-

sável por retirar milhões de brasilei-

ros da pobreza extrema. 

A cerimónia de apresentação do 

programa social contou com a pre-

sença de antigos bene ciários do 

Bolsa Família, como Isamara Mendes, 

que descreveu como conseguiu 

entrar na universidade tendo origem 

numa família muito pobre do interior 

da Bahia. Hoje é doutorada pela Uni-

versidade de São Paulo. 

“O título de doutora não me de ne, 

mas a conquista sim, pois traz a his-

tória dos meus pais, que cresceram 

na labuta e não tiveram a oportuni-

dade de estudar. De ‘mainha’ [mãezi-

nha], que adquiriu independência ao 

administrar o Bolsa Família e nos 

empoderou”, contou a jovem. 

Foi ao escutar a história de vida de 

Isamara que Lula se emocionou e, 

caso raro numa carreira feita de 

milhares de discursos, admitiu haver 

pouco mais a dizer. Na sua interven-

ção, o Presidente recém-eleito subli-

nhou que o Bolsa Família “não é um 

programa de Governo, de um Presi-

dente da República, [mas] sim da 

sociedade brasileira”, e prometeu 

scalização. 

O sucesso do Bolsa Família desde 

que foi introduzido, em 2003, tornou-

o emblemático e ainda hoje é tido 

como um exemplo a nível internacio-

nal como uma solução para fomentar 

a ascensão social em países de eleva-

da desigualdade económica. Apesar 

de as suas bases terem sido lançadas 

antes da chegada de Lula ao poder, o 

subsídio passou a ser visto como uma 

das marcas mais relevantes da gover-

nação do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e a memória afectiva de milhões 

de antigos bene ciários gura como 

um pilar essencial do eleitorado do 

partido. 

No entanto, o modelo que foi apre-

sentado esta semana tem o dedo do 

antecessor de Lula, Jair Bolsonaro. No 

auge da pandemia, Bolsonaro criou 

o Auxílio Emergencial, uma presta-

ção social de emergência para acudir 

às famílias mais pobres e aos milhões 

que se viram privados de trabalhar. 

Na altura, o Governo, pressionado 

pelo Congresso, xou uma prestação 

de 600 reais (108 euros) por família, 

elevando o patamar mínimo anterior-

mente consagrado pelo Bolsa Família 

— em 2020 chegou a ser o programa 

social que abrangia o maior número 

de pessoas em todo o mundo. Com a 

aproximação das eleições, Bolsonaro, 

que antes era um crítico dos progra-

mas assistenciais da era Lula, criou o 

Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa 

Família, que considerava demasiado 

conotado com o PT e com o valor 

mínimo de 400 reais. 

Na campanha, Lula, tal como Bol-

sonaro, prometeu manter o subsídio 

nos 600 reais, mas no redesenho que 

criou a nova versão do Bolsa Família 

incluiu algumas condicionantes que 

não eram exigidas pelo Auxílio Brasil, 

ausência de políticas sociais sólidas 

por parte do Governo federal. Na 

campanha, Lula fez do combate à 

fome uma das prioridades do seu 

mandato. 

Na apresentação do programa 

social, o ministro do Desenvolvimen-

to Social, Wellington Dias, que foi 

governador do Piauí, um dos estados 

mais pobres do Brasil, prometeu reti-

rar o país do Mapa da Fome da ONU, 

de onde tinha saído em 2014 e onde 

regressou nos últimos anos.  

Dias antes, Lula já tinha anunciado 

o restabelecimento do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea), um organismo 

governamental que dava apoio ao 

executivo federal na formulação de 

políticas de combate à fome e que 

tinha sido extinto por Bolsonaro.

Será mais um passo na ligação forte 

entre o primeiro-ministro húngaro, 

Viktor Orbán, e o seu homólogo 

israelita, Benjamin Netanyahu? O 

jornal israelita Times of Israel dá 

como certo de que a Hungria vai, no 

próximo mês, mudar a sua embaixa-

da de Telavive para Jerusalém, tor-

nando-se o único país da União Euro-

peia a fazê-lo. 

A razão: Orbán quererá manifestar 

apoio ao aliado que enfrenta um 

momento difícil na arena internacio-

nal por causa dos planos de reforma 

judicial do seu Governo que dará um 

poder quase sem contrapeso a quem 

tenha uma maioria no Parlamento e 

é visto como uma ameaça à demo-

cracia. 

A Hungria fez uma reforma com 

algumas semelhanças (na nomeação 

de juízes, por exemplo), e Orbán 

sabe bem o que é ser acusado de des-

truir a democracia do seu país — a 

Hungria já não é considerada uma 

democracia plena, como estabeleceu 

o Parlamento Europeu numa resolu-

ção aprovada em Setembro de 

2022. 

Uma mudança da embaixada pode 

ser mais um passo no estreitar de 

uma relação entre dois políticos que 

pode causar estranheza, tendo em 

conta o anti-semitismo da Hungria 

de Orbán. Por outro lado, a Hungria 

bene ciou do programa de espiona-

gem Pegasus, desenvolvido por uma 

empresa israelita e que terá sido dis-

ponibilizado a países que reforçaram 

as suas ligações com Israel.  

Segundo o site do Times of Israel 

em hebraico, Zman Yisrael, citando 

altos responsáveis israelitas, o acor-

do foi concluído durante conversa-

ções intensivas entre os ministros 

dos Negócios Estrangeiros dos dois 

países, Eli Cohen e Peter Szijjarto. 

Questionada sobre a notícia duran-

te uma visita a Praga, a Presidente da 

Hungria, Katalin Novak, disse que 

tinha lido a notícia, mas que ainda 

não tinha sido tomada uma decisão, 

diz a Reuters.  

Os EUA, sob Donald Trump, muda-

ram a sua embaixada para Jerusalém 

em 2018. Seguiu-se a Guatemala, mas 

a esmagadora maioria dos países 

mantiveram as suas representações 

diplomáticas em Telavive.

Irá Orbán 
mudar a 
embaixada  
em Israel?

Jornal Times of Israel diz 
que embaixada da Hungria 
passará a ser em Jerusalém. 
Presidente húngara diz que 
ainda não há decisão

Maria João Guimarães 

Lula fez do combate à fome um dos desígnios do seu mandato

ADRIANO MACHADO/REUTERS

como a obrigatoriedade de frequên-

cia escolar para menores de idade ou 

a manutenção do boletim de vacinas 

actualizado para os membros dos 

agregados familiares abrangidos. 

Para além disso, o programa inclui 

ainda prestações de 150 reais (27 

euros) para cada criança até aos seis 

anos e 50 reais (nove euros) para 

menores entre os sete e os 18 anos e 

para mulheres grávidas. 

O Bolsa Família assume uma 

importância nuclear num país em 

que a fome voltou a atingir uma fatia 

muito relevante da população. Os 

cálculos apontam para que pelo 

menos 33 milhões de brasileiros 

sofram de algum tipo de privação 

alimentar, um quadro que se agravou 

durante os anos da pandemia e, 

segundo alguns observadores, pela 

Governo tira serviços secretos aos militares

O
 Presidente brasileiro, Lula 
da Silva, nomeou um 
antigo director-geral da 
Polícia Federal para chefiar 

a Agência Brasileira de 
Investigação (Abin), retirando os 
serviços secretos internos da 
esfera militar. 

A nomeação de Luiz Fernando 
Corrêa, que foi director-geral da 
PF entre 2007 e 2011, enquanto 
Lula era Presidente, foi 

oficializada ontem, mas já se 
sabia que os serviços secretos 
iriam passar a ser controlados 
pelo Ministério da Casa Civil. A 
decisão marca o esforço do 
Governo federal em retirar ao 
sector militar algum do poder 
que foi acumulando durante o 
mandato de Jair Bolsonaro. 

Segundo a imprensa 
brasileira, uma das novas 
missões da Abin será a 

monitorização das actividades 
de grupos extremistas nas redes 
sociais, bem como a 
investigação dos financiadores 
de redes dedicadas à 
disseminação de discurso de 
ódio. O objectivo é prevenir 
acções como as que ocorreram 
durante a invasão por 
bolsonaristas das sedes dos três 
poderes em Brasília, a 8 de 
Janeiro. 

Mundo
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Guerra na Ucrânia

PUBLICIDADE

Rússia liga EUA e NATO a ataques  
de quinta-feira no seu território

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros russo diz que 
a Ucrânia nunca age sem  
o apoio de Washington  
e da Aliança Atlântica

Alexandre Martins

Um ataque contra duas localidades 

russas na fronteira com a Ucrânia, na 

manhã de quinta-feira, cuja autoria o 

Kremlin atribui ao Governo ucrania-

no, foi aproveitado pelo Ministério 

dos Negócios Estrangeiros da Rússia 

para ameaçar os países da NATO com 

possíveis represálias. Num comuni-

cado ontem emitido, a direcção do 

ministério russo a rma que os acon-

tecimentos de quinta-feira “não ca-

rão impunes”. 

“As autoridades ucranianas têm 

admitido, repetidamente, que todas 

as suas acções são realizadas com a 

aprovação e o apoio dos Estados Uni-

dos e dos países da NATO”, lê-se no 

comunicado. “Os homicídios na 

região de Bryansk foram cometidos 

com armas da NATO, o que levanta a 

questão de quali carmos esses países 

como cúmplices e patrocinadores de 

terrorismo.” 

A nota do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros russo é uma reacção aos 

acontecimentos da manhã de quinta-

feira em duas localidades russas — 

Lyubechane e Sushany — a poucos 

quilómetros da fronteira com a Ucrâ-

nia. Segundo o Kremlin, dois grupos 

de  “nacionalistas ucranianos” ataca-

ram as duas localidades russas e 

mataram dois civis que circulavam de 

automóvel. A suposta operação — a 

que Moscovo se refere como  “um 

acto de terrorismo” — terá demorado 

pouco mais de duas horas. 

O Presidente russo, Vladimir Putin, 

reuniu-se ontem com os membros do 

Conselho de Segurança da Rússia, em 

Moscovo, e ordenou a aplicação de  

“medidas de contraterrorismo” na 

fronteira, sem especi car a que tipo 

de medidas se referia. 

“Hoje temos apenas um assunto 

em discussão, mas é muito importan-

te”, disse Putin, após a audição do 

ministro do Interior russo, Vladimir 

Kolokoltsev.  “Vamos aplicar medidas 

de contraterrorismo para a protecção 

das nossas instalações.” 

Antes da reunião em Moscovo, um 

conselheiro do dirigente da autopro-

clamada República Popular de 

Donetsk — um dos territórios ucrania-

nos ocupados por separatistas pró-

russos desde 2014 e anexado pela 

Rússia em 2022 — disse à agência esta-

tal russa Tass que as forças separatis-

tas vão reforçar o controlo nas fron-

teiras com a região russa de 

Bryansk. 

Também ontem, o porta-voz do 

Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a 

resposta de Moscovo aos aconteci-

mentos da manhã de quinta-feira só 

será decidida depois de uma investi-

gação. 

Questionado sobre se o grupo a que 

a Rússia atribui a autoria dos ataques 

— o Corpo de Voluntários Russos, um 

grupo de extrema-direita el à Ucrâ-

nia — será classi cado como uma 

organização terrorista, Peskov reme-

teu essa questão para a investigação 

que disse estar em curso. 

Mistério por desvendar 
Mais de 24 horas depois, existiam 

poucas informações factuais sobre o 

que terá acontecido na região russa 

de Bryansk na manhã de quinta-feira. 

Num primeiro momento, as autori-

dades locais disseram que Lyubecha-

ne e Sushany — duas aldeias com 

durou cerca de uma hora. 

Ontem, a agência Reuters noticiou 

que o Governo alemão pretende com-

prar de volta alguns carros de comba-

te Leopard 2 à Suíça, como forma de 

assegurar uma substituição rápida 

dos veículos que Scholz se compro-

meteu a enviar para a Ucrânia. 

O possível acordo é visto com cep-

ticismo por alguns analistas, com 

base na política de neutralidade das 

autoridades suíças. Segundo a Reu-

ters, essa questão poderá ser solucio-

nada com a promessa de Berlim de 

que nenhum carro de combate com-

prado à Suíça será depois enviado 

para a Ucrânia. “Garantimos que vão 

car na Alemanha, ou com os nossos 

parceiros da NATO e da União Euro-

peia, para preencherem lacunas que 

surjam devido à transferência de car-

ros de combate Leopard 2, e para 

reforçar o fornecimento de partes e 

componentes”, diz a carta do Gover-

no alemão.

poucas centenas de habitantes e sepa-

radas por 24 quilómetros — tinham 

sido alvo de um ataque coordenado 

de duas equipas de  “sabotadores 

ucranianos”.  

Em Kiev, um dos principais conse-

lheiros do Presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, devolveu as cul-

pas a Moscovo e disse que se tratava 

de “uma clássica provocação delibe-

rada”, ao mesmo tempo que analistas 

nos países ocidentais avançavam a 

possibilidade de se tratar de uma ope-

ração de “falsa bandeira” — um ata-

que executado pela Rússia com o 

objectivo de culpar a Ucrânia. 

Mais tarde, homens armados que 

ostentavam braçadeiras amarelas — a 

cor dos soldados da Ucrânia — surgi-

ram num vídeo a reclamar a autoria 

dos ataques na região de Bryansk, 

apresentando-se como membros do 

Corpo de Voluntários Russos. Segun-

do os autores do vídeo, o objectivo da 

acção foi mostrar à população russa 

que “há esperança”, e que  “os russos 

livres e armados podem lutar contra 

o regime” de Putin. 

Scholz nos EUA 
Em Washington, o Presidente dos 

EUA, Joe Biden, discutiu ontem com 

o chanceler alemão, Olaf Scholz, o 

apoio dos aliados transatlânticos ao 

Exército ucraniano.  

Sentado ao lado de Scholz na Sala 

Oval da Casa Branca, Biden agrade-

ceu ao líder alemão pelo apoio “pro-

fundo”  à Ucrânia e Scholz disse que 

era importante enviar a mensagem 

de que esse apoio continuará “pelo 

tempo que for necessário”. 

O Presidente norte-americano elo-

giou a decisão de Scholz de aumentar 

a despesa militar e trabalhar em sin-

tonia com os Estados Unidos e outros 

aliados para apoiar a Ucrânia. 

“Como aliados da NATO, estamos 

a tornar a aliança mais forte”, disse 

Biden antes de um encontro que 

Novo pacote de ajuda 
militar para a Ucrânia

O
s Estados Unidos 
anunciaram ontem um 
novo pacote de ajuda 
militar para a Ucrânia no 

valor de 377 milhões de euros. 
O pacote contém 
principalmente munições, mas 
inclui também, pela primeira 
vez, pontes para mover 
tanques e outros veículos 
armados. 

As munições adicionais vão 
ser enviadas para reforçar os 
stocks em preparação para 
uma eventual ofensiva na 
primavera. 

“A utilização de pontes de 
assalto é essencial para 
operações combinadas. 
Permite que os veículos 
atravessem rios estreitos e 
valas que podiam causar o 
atraso de forças inteiras”, disse 
Jack Waitling, especialista em 
guerra terrestre no Royal 
United Services Institute. “As 
pontes de assalto só são 
críticas em operações 
ofensivas, o que mostra que os 
Estados Unidos estão a 
preparar a Ucrânia para 
reconquistar o território”, 
disse, acrescentando que o 
pacote inclui mais munições 
para os sistemas Himars 
enviados pelos EUA. 

Vladimir Putin reuniu-se ontem 
com o Conselho de Segurança 
da Rússia

MIKHAIL METZEL/REUTERS
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JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Banca está a renegociar menos de 1% dos 
créditos à habitação com taxa variável

A procura pela renegociação de cré-

ditos à habitação está a aumentar de 

forma notória, mas, para já, a banca 

garante que não há uma corrida aos 

balcões por parte dos clientes e que 

o baixo número de contratos alvo de 

renegociação são o re exo disso mes-

mo. Entre os quatro maiores bancos 

a operar em Portugal, que respon-

dem pela larga maioria da carteira de 

crédito à habitação total do sistema 

bancário nacional, só cerca de 11.600 

créditos à habitação estão a ser rene-

gociados (ou foram considerados 

elegíveis para tal) ou foram já alvo de 

renegociação, o equivalente a menos 

de 1% dos contratos de crédito à habi-

tação com taxa variável existentes 

em Portugal. 

A mudança de tendência tem sido 

evidente nos últimos meses, desde 

que entrou em vigor o Decreto-lei 

80-A, em Novembro do ano passado, 

que veio criar melhores condições 

para a renegociação de créditos por 

parte de famílias com taxas de esfor-

ço elevadas. Só em Janeiro, de acordo 

com os dados mais recentes do Ban-

co de Portugal (BdP), foram renego-

ciados contratos de crédito à habita-

ção no valor de mais de 443 milhões 

de euros, o equivalente a 32% do 

montante total de novas operações 

de crédito nesse mês. Um mês antes, 

tinham sido renegociados outros 393 

milhões de euros, um montante que 

correspondia a 22% do total de novas 

operações de crédito. Como termo 

de comparação, em meados do ano 

passado, as renegociações respon-

diam por cerca de 7% do montante 

total de novas operações de crédito. 

É fácil perceber esta inversão de 

tendência. De acordo com os dados 

mais recentes do BdP, relativos ainda 

ao nal de 2021, existem em Portugal 

cerca de 1,43 milhões de contratos de 

crédito à habitação, dos quais 90% 

têm taxa variável. Signi ca isto que 

perto de 1,29 milhões de famílias têm 

sido afectadas pelo contexto de subi-

da acentuada das taxas de juro. No 

último Relatório de Estabilidade 

Financeira, publicado em Novembro 

do ano passado, o BdP estimava que, 

no nal deste ano, 11% dos contratos 

de crédito à habitação já terão uma 

taxa de esforço (rácio entre a presta-

ção mensal e o rendimento disponí-

vel) superior a 40% — regra geral, a 

recomendação por parte dos regula-

dores é que a taxa de esforço com os 

Entre os quatro maiores bancos, há 11.600 créditos à habitação em processo de renegociação  
ou já renegociados, o equivalente a menos de 1% dos contratos com taxa variável existentes em Portugal

Paulo Macedo apela a alguma 
cautela perante a possível 
evolução das taxas de juro  
do crédito à habitação

Santander, a rmou que o banco está 

a avaliar cerca de dois mil casos ele-

gíveis para renegociação, mas escla-

receu que o Santander ainda está a 

“analisar as soluções” a apresentar a 

estes clientes e não indicou qual o 

número de contratos que, de facto, 

já foram renegociados. 

Assim, em conjunto, CGD, BCP, 

Santander e BPI — que, no nal de 

2022, detinham uma carteira de cré-

dito à habitação total superior a 90 

mil milhões de euros — têm sinaliza-

dos cerca de 11.600 contratos de cré-

dito que foram considerados elegí-

veis para renegociação, estão em 

processo de renegociação ou já foram 

renegociados, o equivalente a pouco 

mais de 0,9% do número total de cré-

ditos à habitação com taxa variável 

existentes em Portugal. 

Procura pode aumentar 
Ainda assim, os banqueiros têm 

admitido que o cenário pode vir a 

alterar-se, um movimento que irá 

depender da evolução das taxas de 

juro. 

Isso mesmo disse João Pedro Oli-

veira e Costa durante a apresentação 

de resultados do BPI. “Um terço da 

nossa carteira de crédito é abrangido 

pelos requisitos de nidos no decreto-

lei. Até agora, não tivemos um cres-

cimento de procura exponencial, 

mas acredito que esta situação venha 

a aumentar e preparámos uma 

máquina interna para lidar com um 

volume muito maior de pedidos de 

renegociação de créditos”, admitiu 

o presidente do BPI. 

No mesmo sentido, Paulo Macedo 

reconheceu que é preciso adoptar 

uma postura de cautela. “Tudo isto 

depende do nível de emprego e da 

evolução das taxas de juro. Em 

Novembro do ano passado, pensar-

se-ia que as taxas subiriam muito 

mais do que se pensa que subirão à 

data de hoje. Temos um factor con-

trolado, mas estamos muito atentos, 

designadamente quanto à possibili-

dade de as taxas de juro se manterem 

em níveis elevados durante muito 

mais tempo”, a rmou. 

Já Miguel Maya resumiu que “o BCP 

tem muito claro que há portugueses 

que estão a passar di culdades e que 

podem reestruturar os créditos”, 

enquanto Pedro Castro Almeida reco-

nheceu que, aos balcões do Santan-

der, “têm chegado muitos clientes a 

perguntar quanto vai ser a próxima 

prestação”.

Rafaela Burd Relvas

números traduzem essa baixa procu-

ra. Nos últimos meses, de acordo 

com o presidente da Caixa, o banco 

público renegociou 3600 contratos 

de crédito. Já Miguel Maya, presiden-

te do BCP, esclareceu que o maior 

banco privado português renegociou 

cerca de quatro mil empréstimos, 

entre os 250 mil clientes que foram 

contactados. João Pedro Oliveira e 

Costa, presidente do BPI, adiantou 

que pouco mais de dois mil clientes 

contactaram o banco para renegociar 

os créditos e cumprem os requisitos 

exigidos para poderem avançar com 

esses processos, mas, para já, só cer-

ca de 500 renegociaram os créditos. 

Pedro Castro Almeida, presidente do 

Economia Renegociações só chegaram a 11.600 contratos 

encargos relacionados com a habita-

ção não supere os 35%. 

Contudo, do lado dos bancos, a 

percepção é outra, tal como cou 

claro nas conferências de imprensa 

de apresentação de resultados que 

decorreram durante as últimas sema-

nas. Isso mesmo resumiu Paulo 

Macedo, presidente executivo da Cai-

xa Geral de Depósitos (CGD): “Temos 

uma situação perfeitamente contro-

lada, com algumas situações preocu-

pantes nalgumas famílias e outras 

que, apesar de estarem em condições 

de renegociar, optam por não o fazer. 

Não tivemos um grande a uxo aos 

balcões do banco.” 

E, segundo os banqueiros, os 

NUNO FERREIRA SANTOS

Temos a situação 
perfeitamente 
controlada, com 
algumas situações 
preocupantes 
nalgumas famílias 
Paulo Macedo  
Presidente da CGD 
 
 

BCP tem muito 
claro que há 
portugueses que 
estão a passar 
di culdades 
Miguel Maya 
Presidente do BCP
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Na A11, de 08 de março a 31 de julho de 2023 entre o 
Nó de Barcelos e o Nó de Braga Oeste entre as 8h e 
as 20h e das 21h às 7h, realizaremos uma beneficiação 
do pavimento, que implicará alguns condicionamentos 
de tráfego nos dois sentidos deste sublanços.

Para mais informações consulte 
regularmente o site Ascendi 
utilizando o código QR ao lado, 
aceda a www.ascendi.pt ou ligue 
229 767 767 (24H).

Ascendi Norte, Auto-Estradas do Norte, S.A.

Circulação Condicionada | A11
Concessão Norte

Economia

MATILDE FIESCHI

Guia para perceber as causas  
e os efeitos da greve da CP  

A greve da CP, convocada 
pelos sindicatos para 
reinvindicar melhores 
condições salariais, teve 
efeitos em todo o país  

Carlos Cipriano e Ruben Martins  

Na próxima sexta-feira, arranca a 

greve dos maquinistas. Um novo pro-

testo que se junta aos que têm vindo 

a perturbar a mobilidade nas princi-

pais cidades do país e um pouco por 

todo o território nacional. 

 

Quais são as principais 
reivindicações dos 
trabalhadores? 
São, à semelhança das de outros sec-

tores, motivos salariais. A in ação e 

o aumento do custo de vida estão na 

origem da exigência de aumentos 

salariais que compensem, no míni-

mo, a diminuição do poder de com-

pra. Há outras reivindicações, rela-

cionadas com escalas de pessoal, 

melhorias das condições de trabalho, 

mas o que realmente está em cima 

da mesa são as percentagens dos 

aumentos salariais. 

 

Quais são essas 
percentagens? 

A administração da CP só está auto-

rizada pela tutela nanceira a um 

aumento de 5,1%, tal como acontece 

na função pública. Mas ao contrário 

desta, em que o aumento incide 

sobre o salário-base dos trabalhado-

res, na CP o aumento incide sobre a 

massa salarial da totalidade dos fun-

cionários, o que signi ca que já aco-

moda os aumentos automáticos por 

força da progressão da carreira e a 

que os trabalhadores têm direito. 

Excluindo esta componente, em ter-

mos médios, o pessoal da CP teria 

um aumento de 3,49%, o que, obvia-

mente, não os satisfaz. 

 

O que seria necessário para 
satisfazer os sindicatos? 

Há 17 sindicatos na CP e cada um tem 

as suas reivindicações. No podcast 

Sobre Carris, publicado quinta-feira 

e que contou com a presença de três 

sindicalistas ferroviários, o presiden-

te do Sindicato Ferroviário da Revisão 

Comercial Itinerante, Luís Bravo, 

defendeu que um aumento de 7,8%, 

idêntico ao da taxa de in ação, seria 

su ciente para parar com as greves. 

No mesmo programa, António 

Domingues, do Sindicato dos Maqui-

nistas (SMAQ), recusou apresentar 

um valor preciso, mas referiu tam-

bém o valor da taxa de in ação. José 

Manuel Oliveira, da Federação dos 

Sindicatos de Transportes e Comuni-

cações (Fectrans), da CGTP, disse que, 

para além da reposição do poder de 

compra, devia haver uma discussão 

sobre a valorização dos salários dos 

ferroviários para os distanciar do salá-

rio mínimo nacional. 

 

Como estão as negociações? 

Paradas. Neste momento, não há ron-

da negocial. A administração da CP 

está limitada pelas orientações do seu 

accionista — o Estado —, o qual, atra-

vés do Ministério das Finanças, de ne 

as regras para os aumentos salariais. 

Não é de esperar exibilização das 

posições do Governo, que de niu os 

5,1% para a função pública e entende 

que não deve ceder na CP e na IP por 

correr o risco de haver um efeito de 

contágio noutras organizações do 

sector empresarial do Estado. No mes-

mo podcast, os sindicalistas dizem que 

preferiam negociar com Medina, ou, 

no limite, com António Costa. 

 

Como são definidos  
os serviços mínimos? 

É uma “ciência” pouco exacta que 

depende dos rostos que forem 

nomeados para o tribunal arbitrário. 

Na greve de 8 a 21 de Fevereiro, o tri-

bunal arbitral não decretou serviços 

mínimos por considerar não haver 

“necessidades sociais impreteríveis” 

A CP ganha dinheiro  
com as greves? 

É um mito que a empresa compense 

a perda de receita com o que poupa 

nos custos operacionais por não rea-

lizar comboios. Pelo contrário, a 

perda de receita é devastadora para 

as suas contas e o que já perdeu nes-

tas greves daria para satisfazer as 

reivindicações salariais dos seus tra-

balhadores. 

 

Mas as pessoas já pagaram 
os passes... 

Em 2019, no período pré-covid, a 

empresa tinha receitas pela venda de 

bilhetes de 500 a 700 mil euros por 

dia, das quais aproximadamente 100 

mil euros provinham dos passes. O 

grosso das suas receitas provém, 

assim, do longo curso e não do tráfe-

go suburbano. Nessa altura, a empre-

sa tinha conseguido até lucros ope-

racionais de 4,4 milhões de euros, o 

que signi ca que, não fora o peso da 

dívida, a CP não seria uma empresa 

de citária. 

 

Os passes são reembolsáveis 
em caso de greve? 

Apesar de existir uma proposta da IL 

para reembolsar parcialmente o 

valor dos passes nos dias de greve 

sem serviços mínimos — o que, neste 

ano, só aconteceu na greve de 8 a 21 

de Fevereiro —, é pouco provável que 

esta medida seja acolhida pela 

Assembleia da República. Para além 

disso é difícil calcular o valor a devol-

ver aos utentes porque, por exem-

plo, nem todos os portadores de 

passes intermodais utilizam os ser-

viços da CP. 

que devessem ser acauteladas. Já nas 

greves mais recentes, o tribunal arbi-

tral decidiu que se realizassem 25% 

dos comboios. 

 

Qual o grau de adesão  
e porque há comboios 
suprimidos mesmo sem 
efeitos da greve? 
Depende dos dias, do tipo de greve e 

dos sindicatos em causa, mas é difícil 

saber-se porque a CP acaba por “con-

trolar” quais os comboios que efecti-

vamente se realizam (normalmente, 

apenas os estipulados nos serviços 

mínimos), independentemente de 

haver funcionários disponíveis para 

trabalhar. É uma espécie de lockout 

por motivos operacionais: a empresa 

prefere ela própria gerir a greve e o 

material circulante, suprimindo com-

boios, do que estar dependente da 

decisão, na hora, de o pessoal opera-

cional aderir à greve. Senão, arrisca-

va-se, por exemplo, a mandar um 

comboio de Lisboa para Braga e 

depois a tripulação de regresso entrar 

em greve e a composição lá car. Mul-

tiplicando exemplos destes por deze-

nas de comboios com diferentes ori-

gens e destinos, vê-se a di culdade 

em gerir escalas de pessoal e rotação 

de material circulante. Acresce que 

pode acontecer uma tripulação apre-

sentar-se ao serviço, mas o comboio 

ser suprimido devido à adesão dos 

manobradores da CP (que formam as 

composições) ou do pessoal da IP 

(que controla o tráfego ferroviário). 

A última semana foi marcada 
pela escassez de oferta  
de comboios nos grandes 
centros urbanos, mas também 
um pouco por todo o longo 
curso da CP

A administração 
da CP só está 
autorizada  
pela tutela 

nanceira a um 
aumento de 5,1%
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Free Now sai de Portugal e deixa 
mercado para a Uber e Bolt

Empresa comunicou aos 
clientes que acaba com 
operação a 3 de Abril, pela 
“trajectória de crescimento 
fraca e forte concorrência”  

Luís Villalobos 

A Free Now, uma das três empresas 

que operam no mercado de TVDE a 

nível nacional, vai encerrar a sua 

operação em Portugal no nal do 

próximo dia 3 de Abril, de acordo 

com uma mensagem que foi enviada 

ontem aos seus clientes. 

“Foi uma decisão difícil de tomar 

e estamos extremamente gratos por 

todos os passageiros e motoristas 

que melhoraram a nossa estada em 

Portugal”, a rmou a Free Now na 

sua mensagem. 

Questionada sobre as razões da sua 

saída, fonte o cial da empresa a nível 

europeu explicou ao PÚBLICO que 

“ao longo dos anos, a Free Now ope-

rou e cresceu de forma bem-sucedida 

em Portugal”. “Contudo”, acrescen-

tou, “uma trajectória de crescimento 

fraca, forte concorrência e a falta de 

um negócio central de serviço de 

táxis levou à decisão de encerrar as 

actividades no mercado”. “Isto tem 

por base a decisão estratégia clara de 

o negócio se focar na rentabilidade, 

assim como o impacto da pandemia, 

da guerra na Ucrânia e da forte con-

corrência contínua”, concluiu. 

De acordo com a mesma fonte, a 

empresa “visa melhorias para conti-

nuar o seu rumo de sucesso para um 

crescimento sustentável, o que signi-

ca que tem de adoptar medidas para 

melhorar a e ciência e a estrutura do 

custo, incluindo decisões de investi-

mento em mercados individuais”. 

A empresa refere que vai ser possí-

vel continuar a alugar scooters da 

Cooltra em Lisboa através da aplica-

ção desta marca. Ligada à Mercedes- 

-Benz e à BMW, a Free Now, que surgiu 

da junção de várias marcas, como a 

Mytaxi e a Chau er Privé/Kapten, 

destaca que continua a operar em 

“mais de 170 cidades” com meios de 

transporte, dos TVDE às bicicletas, 

sível ao preço”, e que isso fazia com 

que houvesse “um pouco mais de 

concorrência em Portugal entre as 

plataformas do que noutros merca-

dos”. A guerra trava-se muito a par-

tir dos descontos sobre o custo das 

viagens, algo que, destacou, “não é 

sustentável a longo prazo”. 

A saída da empresa surge numa 

altura em que o Governo está a ulti-

mar a proposta de alteração à lei em 

vigor, que data de 2018. 

O IMT refere que no nal de Agos-

to de 2021 havia 8494 operadores 

licenciados — desconhecendo-se 

quantos estavam, de facto, activos 

—, dos quais 67% estavam localiza-

dos na Área Metropolitana de Lis-

boa (AML) e 17% na Área Metropoli-

tana do Porto (AMP). 

Nessa mesma data, havia 30.314 

motoristas certi cados (mais uma 

vez, desconhecendo-se quantos estão 

efectivamente a trabalhar, tal como 

não se sabe o número de TVDE em 

circulação), dos quais 65,5% na AML 

e 16,6% na AMP e, segundo o IMT, 

“mantinham-se válidos 90,8% do 

total” dos certi cados emitidos. De 

acordo com este organismo, 64,7% 

dos motoristas certi cados são por-

tugueses, seguindo-se os de naciona-

lidade brasileira, com 18,7%. 

Nos primeiros nove meses de 

2021, de acordo com o IMT, realiza-

ram-se 107,6 mil viagens por dia, 

acima dos 99,3 mil de 2019 e dos 

80,9 mil de 2020.

Em Janeiro, a taxa de juro média dos 

novos depósitos a prazo de particu-

lares aumentou para 0,56% (0,35% 

em Dezembro), a maior subida em 11 

anos, avançou ontem o Banco de 

Portugal. Os bancos têm vido a 

melhorar a oferta de depósitos, 

embora ainda de forma pontual, e 

com várias limitações em relação a 

montantes ou a outras condições. 

Com a subida veri cada no início 

do ano, “Portugal deixou de ser o 

país da área do euro com a taxa de 

juro de novos depósitos mais baixa, 

mas permanece abaixo da média 

(1,64% em Janeiro)”, refere o super-

visor. Na prática, Portugal avançou 

para a quarta posição a contar do 

m, cando acima da Croácia, de 

Chipre e da Grécia. 

Além de estar muito longe da 

média da zona euro, está ainda mais 

longe das médias de França (2,37%), 

de Itália (2,12%) ou mesmo da Ale-

manha (1,75%). 

A taxa de juro média dos depósitos 

em Portugal foi particularmente 

in uenciada pelos novos depósitos 

com prazo de um a dois anos, que 

foram remunerados a uma taxa de 

juro média de 1,13% (1% em Dezem-

bro) e corresponderam a 19% do 

montante de novos depósitos em 

Janeiro (8% em Dezembro). 

O montante de novos depósitos a 

prazo foi de 5727 milhões de euros, 

acima dos 5156 milhões em Dezem-

bro. A ligeira subida de novos depó-

sitos acontece no mesmo mês em 

que se veri cou a maior queda nos 

depósitos desde 1979: o stock de 

depósitos de particulares nos bancos 

residentes diminuiu 2,5 mil milhões 

de euros face a Dezembro de 2022. 

Juros dos 
depósitos com 
maior subida 
em 11 anos  

Rosa Soares 

Em Agosto de 2021, havia 8494 operadores de TVDE licenciados  

PAULO PIMENTA

passando pelas trotinetes. Esta empre-

sa está presente em Espanha, Alema-

nha, Irlanda, Reino Unido, França, 

Itália, Polónia, Áustria e Grécia. 

Em Novembro de 2019, também 

a Cabify anunciou que ia deixar de 

operar no mercado português. Em 

Portugal, operam também a Bolt e 

a Uber, bem como a Its My Ride (do 

Algarve) , sendo que a Free Now 

era a única que também disponibi-

lizava o acesso a táxis. 

Mercado “sensível ao preço” 
No início de 2021, o então director 

da Free Now, Sérgio Pereira, a r-

mou em entrevista ao PÚBLICO que 

o mercado português é “muito sen-

Portugal continua na parte de 
baixo da lista de taxas na Europa  

Ana Brito   

A Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) suspendeu 

ontem a negociação das acções da 

Co na e da Media Capital na sequên-

cia da notícia de um eventual acor-

do de venda entre os dois grupos, 

mas ambos dizem que ainda não 

houve qualquer decisão. A suspen-

são foi levantada ao m de cinco 

horas, depois dos esclarecimentos 

das empresas. 

Por volta das 11h20 de ontem, a 

Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) publicou no site 

um comunicado a dar conta de que, 

às 9h51, ao abrigo do Código dos 

Valores Mobiliários, mandou sus-

pender a “negociação das acções da 

Co na, SGPS, SA, aguardando a 

Cofina e Media Capital voltam a ser negociadas 
depois de explicações sobre fusão  

divulgação de informação relevante 

ao mercado”. A paragem na nego-

ciação ocorreu depois de o Obser-

vador ter noticiado que a Media 

Capital, dona da TVI, da CNN Portu-

gal e da Plural, está em negociações 

para a compra da Co na, empresa 

que detém o Correio da Manhã, a 

CMTV, o Jornal de Negócios e o 

Record. 

A decisão de levantar a suspensão 

foi tomada às 14h44, depois de ambas 

as entidades cotadas terem emitido 

comunicados, com a informação con-

siderada relevante pelo supervisor do 

mercado. 

Apesar de ter sido a Co na a 

empresa que, há alguns anos, fez 

uma tentativa para comprar a Media 

Capital, segundo o Observador, os 

papéis inverteram-se nas últimas 

semanas e a empresa que tem como 

maior accionista o empresário 

Mário Ferreira está agora a tentar 

adquirir o grupo de media liderado 

por Paulo Fernandes. 

A Co na foi a primeira a reagir, 

admitindo “possíveis negociações”. 

Já o grupo que detém a TVI fez saber 

à CMVM entretanto, num comunica-

do tornado público pouco antes das 

13h, que a Media Capital está “atenta 

e disponível para analisar oportuni-

dades de negócio que possam surgir”, 

mas ressalva que, em relação à “aqui-

sição da Co na SGPS, SA, ou de acti-

vos ou de negócios desta sociedade, 

nada existe de relevante, para além” 

da análise deste grupo concorrente. 

A Media Capital diz ter “pleno 

conhecimento dos deveres que sobre 

si impendem em matéria de divulga-

ção de informação privilegiada” e 

considera que, nada havendo de con-

creto, “não existe nesta matéria 

nenhuma informação privilegiada de 

que devesse ter sido dado conheci-

mento ao mercado ou cuja divulgação 

tenha sido objecto de diferimento nos 

termos legalmente consentidos”. 

Antes deste esclarecimento, a Co

na tinha feito saber ao mercado que, 

“avalia em permanência todas as 

oportunidades de negócio que pos-

sam valorizar os seus activos”.

A Media Capital 
está “atenta  
e disponível  
para analisar 
oportunidades 
de negócio que 
possam surgir”  
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CLASSIFICADOSEdif. Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte, 
1350-352 Lisboa 
pequenosa@publico.pt

Tel. 21 011 10 10/20 Fax 21 011 10 30 
De seg a sex das 09H às 19H 
Sábado 11H às 17H

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa 
de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É a única organização em 
Portugal, de âmbito nacional, constituída há mais de 30 anos especifi camente 
para promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus 
familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e 
informais, Apoio domiciliário, Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas 
da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa 
ativamente no movimento mundial e europeu sobre as demências, procurando 
reunir e divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença de Alzheimer, 
promovendo o seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e 
tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa

Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 - Quinta do Loureiro,

1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura,

n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril
Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org

Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente, n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra
Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org

Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal
Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org

Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E,
9000-135 FUNCHAL - Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim
Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org

Núcleo do Algarve da Alzheimer Portugal: Urbanização do Pimentão, lote 2, Cave, Gabinete 3, Três Bicos, 
8500-776 Portimão - Telemóvel: 965 276 690 - E-mail: geral.algarve@alzheimerportugal.org

CCD COOP - Cooperativa de 
Consumo dos Trabalhadores da 

Segurança Social de Lisboa C.R.L.
AL. D. AFONSO HENRIQUES, 42 * 1900-181 LISBOA
* TEL: 21 840 90 10 * CONTRIBUINTE 501 920 358

C O N V O C A T Ó R I A
Convocam-se todos os cooperantes da Cooperativa de 
Consumo dos Trabalhadores da Segurança Social de 
Lisboa, CRL, CCD - COOP, para uma Assembleia Geral, 
a realizar no dia 28 de março de 2023, às 10h00 na 
sua sede, sita na Alameda D. Afonso Henriques, 42, em 
Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos proposta:
1- Informações;
2- Proposta de Relatório de Atividades e de Gestão, 

Contas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos  ao 
ano de 2022.

Se à hora marcada não estiverem presentes os 
Associados previstos estatutariamente, para que a 
Assembleia possa reunir validamente, esta reunirá 
60 minutos depois da hora marcada, com qualquer 
número de associados presentes.
Lisboa, 15 de fevereiro de 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Viriato Augusto Matias do Amaral

OFEREÇA 
MÚSICA

MAIS INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

Doutor
JOSÉ MANUEL ARCHER 

GALVÃO TELES
FALECEU

A Família participa a sua morte e que será celebrada 
Missa de corpo presente hoje, sábado pelas 16 horas 
na Basílica da Estrela, seguindo-se o funeral para o 
Cemitério do Alto de São João.

Agência Funerária Barata
800 204 222 - servilusa.pt

✝
D. Miguel do Carmo de Noronha

de Paiva Couceiro
A família de D. Miguel do Carmo de Noronha de Paiva Couceiro 
comunica o seu falecimento, no passado dia 28 de Fevereiro.
Será celebrada uma Missa de Ação de Graças pela sua vida, 
no dia 5 de Março, as 12h, na Igreja de Santo Amaro de Oeiras.

CARTÓRIO NOTARIAL DE PÓVOA
DE SANTA IRIA DE JOANA AZEVEDO

PUBLICAÇÃO
Joana de Oliveira Soares Azevedo, Notária 
com Cartório sito na Rua Maria Carlota d’Oliveira, 
número 24-A, rés do loja, Póvoa de Santa Iria, em 
Vila Franca de Xira, faz saber que no dia onze 
de Janeiro de dois mil e vinte e três, no referido 
Cartório Notarial, foi celebrada escritura pública 
de Justificação, lavrada a folhas 77 e seguintes 
do Livro 70-A:
JUSTIFICANTE: Manuel Domingos Almeida 
Ambrósio, NIF 149.231.482, natural da freguesia 
de São João Baptista, concelho de Moura, 
casado sob o regime da comunhão de adquiridos 
com Ângela Maria Ferreira da Silva Ambrósio, 
residente na Rua Bilbao 8 B, 2.º direito, Casal de 
Cambra, em Sintra, portador do cartão do cidadão 
com o número de identificação civil 01394033 
3ZX9, válido até 08 de Julho de 2029, emitido 
pelas entidades competentes portuguesas, do 
seguinte bem imóvel:
BEM IMÓVEL: Prédio urbano composto de 
moradia de rés do chão e logradouro, sito na Rua 
da Granja, lote 40, freguesia de São Domingos de 
Rana, concelho de Cascais, descrito na Primeira 
Conservatória do Registo Predial de Cascais 
sob o número nove mil quinhentos e setenta e 
nove, com autorização de loteamento registada 
pela apresentação quarenta e cinco de oito de 
Fevereiro de dois mil e dois, inscrito na matriz 
sob o artigo 12621, com o valor patrimonial de 
76.480,25 euros, ao qual atribuem igual valor para 
efeitos deste acto.
MODO DE AQUISIÇÃO: Que o referido bem 
imóvel foi adquirido por partilhas verbais por óbito 
de Virgílio Lourenço Ambrósio, seu pai, em oito 
de Julho de mil novecentos e oitenta e seis.

Em 1 de Março de 2023,

A Notária, Joana de Oliveira Soares de Azevedo

Rute Valente  notária

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
Cartório Notarial em Vila Franca de Xira

Notária, Licenciada RUTE CARLA 
VALENTE DA ENCARNAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeito de publicação que, neste Cartório Notarial, sito na Rua 
Sacadura Cabral, n.º 13 - A, Vila Franca de Xira, a folhas setenta e dois e seguintes do Livro 
de Notas para escrituras diversas número Cento e Quarenta e Dois A, se encontra exarada 
uma escritura de justificação notarial, outorgada hoje, por JOSÉ FERNANDO LOPES 
FERREIRA, viúvo, natural da freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte 
Agraço e MARIA DE FÁTIMA CARDOSO, divorciada, natural da freguesia e concelho de 
Valpaços, ambos residentes na Rua da Borboleta, número vinte e dois, Zibreira de Fetais, 
freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte Agraço, na qual declararam 
que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio urbano sito 
em Casal da Borboleta, freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte Agraço, 
com a área total de noventa e três vírgula cinquenta metros quadrados (sendo quarenta e um 
vírgula cinquenta metros quadrados de área coberta e cinquenta e dois metros quadrados 
de área descoberta), composto de rés do chão com duas divisões para habitação, casa de 
arrecadação e páteo, destinado a habitação, confrontando a norte e sul com António de 
Sousa, a nascente com José António e a poente com caminho, omisso na Conservatória 
do Registo Predial de Sobral de Monte Agraço, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 2893 da freguesia de Santo Quintino (o qual teve origem no artigo 1186 da mesma 
freguesia), com o valor patrimonial tributário de 9.896.25 euros; que, o referido prédio 
urbano foi por eles adquirido no ano de dois mil, em mês que não conseguem precisar, 
por compra verbal efetuada a José Francisco Pinhal Junior, viúvo, residente na Rua Ilha 
da Madeira, número doze, Pirescouxe, Santa Iria de Azóia, Loures; que, dada a forma de 
aquisição, não existe título formal que permita efetuar qualquer registo, mas, desde logo, 
entraram na posse e fruição do referido prédio, em nome próprio, posse essa que desde 
o referido ano de dois mil, tem sido exercida sem interrupção ou ocultação de quem quer 
que seja; a posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas as 
utilidades do prédio, nomeadamente usando, habitando o prédio, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, 
quer suportando os respetivos encargos; que, há mais de vinte anos que o identificado 
prédio urbano é por eles usufruído, em todas as suas utilidades, sendo nele guardados bens 
pessoais, sendo reconhecidos como seus donos por todos, caracterizando-se a posse por 
ter sido adquirida e mantida sem violência e sem oposição, nomeadamente, pelas entidades 
oficiais públicas, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em nome próprio e 
com aproveitamento de todas as utilidades, agindo sempre por forma correspondente ao 
exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os 
seus encargos - motivo pelo qual declaram para todos os efeitos legais, que adquiriram o 
referido prédio urbano por USUCAPIÃO, que invocam, não podendo fazer prova disso pelos 
meios extrajudiciais normais, razão pela qual recorrem à presente escritura de justificação. 
Está conforrne o original na parte que se transcreve.
Vila Franca de Xira, três de fevereiro de dois mil e vinte e três.

A NOTÁRIA, Rute Carla Valente da Encarnação

Palacete Jardim – Covilhã
Localizado na zona nobre da Covilhã.

Edifício emblemático com uma área bruta de 850m2 e terreno com 10000m2

1.500.000.00€
925798543 (chamada rede móvel nacional)

pedromorenoferreira@gmail.com
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CENTRO 
COMERCIAL 
COLOMBO

EDIFÍCIO 
DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA 

CONHEÇA AS NOSSAS 
COLECÇÕES DE FILMES E SÉRIES
EM LOJA.PUBLICO.PT

VISITE-NOS TAMBÉM EM:

MAIS INFORMAÇÕES:  210 111 010

EDIFÍCIO 
DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA 
NORTE, LISBOA
(JUNTO AO 
MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 
2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
           SÁBADO: 11H – 17H

CONHEÇA AS NOSSAS 
COLECÇÕES DE FILMES E SÉRIES
EM LOJA.PUBLICO.PT

VISITE-NOS TAMBÉM EM:

INFORMAÇÕES:  loja.publico.pt  |  210 111 010

EDIFÍCIO DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA NORTE, LISBOA
(JUNTO AO MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
                      SÁBADO: 11H – 17H

EDIFÍCIO DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA NORTE, LISBOA
(JUNTO AO MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
                      SÁBADO: 11H – 17H

Insolvência de Nuno Daniel Oliveira Silva
Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimarães – Juiz 1

Processo nº 299/22.1T8GMR

MORADIA V3(2 PISOS)
(Área total de 777m2; Área de Implantação 168m2; 

Área bruta de construção 286m2 e Área Bruta 
Privativa de 208m2)

199.655,00€

Rua das Cruzes nº 659

BARCO • GUIMARÃES

Leiloeira Paraíso • Rua Andrade 2 R/C, DTO. • 1170-015 LISBOA 
Tel. 218 122 384 • Tlm. 916 855 363 • www.cparaiso.pt • inf@cparaiso.pt

FIM DO LEILÃO: 3 DE ABRIL, 2ª FEIRA ÀS 11H00

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

LOJA (25,20m2)
C/ CAVE (33m2)

25.100,00€

Rua Garcia de Orta nºs 26 e 26-A, R/C DTO.

DAMAIA
AMADORA

FIM DO LEILÃO: 24 DE MARÇO, 6ª FEIRA ÀS 11H00

CATÁLOGO ONLINE
Subscreva a nossa newsletter em www.cparaiso.pt

Edital n.º 20–CP-2023
1. A APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., com sede na Gare 
Marítima de Alcântara, 1350-355 Lisboa, telefone 213 611 000 e correio 
eletrónico: geral@portodelisboa.pt, representada pelo Vogal do Conselho 
de Administração ao abrigo das competências que lhe são conferidas nos 
termos da al. a) do n.º 2, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de 
novembro, da al. m) do artigo 10.º, dos estatutos anexos ao Decreto-Lei n.º 
336/98, de 3 de novembro, do artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio, na última redação conferida pela Lei n.º 44/2012, de 29 de 
agosto, faz público que, nos termos da alínea a) do n.º 4, do artigo 21.º, do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, foi, nesta data, enviado para 
publicação no Diário da República um Anúncio de Abertura de Concurso 
Público para a outorga de um contrato de concessão de utilização privativa 
de uma parcela do domínio público hídrico, integrada no Edifício Gonçalves 
Zarco, (265) sita junto à Doca de Alcântara, com uma área coberta total de 
1.286m2, para utilização de escritório/comércio e serviços. 
2. De salvaguardar que o futuro adjudicatário obriga-se a proceder à 
realização de obras de danos existentes nas asnas em betão armado, de 
suporte da cobertura no Piso 1 (sótão) da parcela. 
3. Os interessados têm até às 23h59 do 30.º dia, contado a partir da 
publicação de anúncio em Diário da República, para entregarem proposta, 
devendo consultar o Anúncio e os Termos do Procedimento, que contêm 
os critérios de adjudicação. 
4. As principais características da utilização em causa encontram-se 
disponíveis na plataforma eletrónica: https://www.acingov.pt e para 
consulta no Centro de Documentação e Informação da APL, S.A. sito no 
Edifício Infante D. Henrique, Doca de Alcântara (Norte), 1399-012 Lisboa, 
com o telefone 213 922 282, endereço eletrónico: geral@portodelisboa.pt, 
durante as horas de expediente, ou seja, das 9h30 às 12h00 e das 14h30 
às 17h00, desde o dia da afixação do presente edital até à data da entrega 
das propostas.  

28 de fevereiro de 2023 

O Vogal do Conselho de Administração 
António Caracol

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
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Leilões Eletrónicos

Siga-nos Siga-nos
WWW.ONEFIX-LEILOEIROS.PT Informações para:Sede: 

Telefone: 

+100 Imóveis
+40 Veículos e Equipamentos

BONS NEGÓCIOS

Grande Leilão
Máquinas e Viaturas

20 mar. 2023, às 15h00

Buy Now
28 mar. 2023,a parti 15h00 28 mar. 2023,a parti 15h05

14 mar. 2023,a parti 15h00

Gondomar

1

14 mar. 2023,a parti 15h05

Porto

14 mar. 2023,a parti 15h20

Leiria

15 mar. 2023,a parti 15h00

14

16 mar. 2023,a parti 15h00

4

21 mar. 2023,a parti 11h00

21 mar. 2023,a parti 15h00

21 mar. 2023,a parti 15h00
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INSOLVÊNCIA DE 
ALDA DO NASCIMENTO PLÁCIDO COSTA

MORADIA DE RÉS DE CHÃO PARA HABITAÇÃO

IMÓVEL - EQUIPAMENTOS AFETO À ATIVIDADE AVICOLA

INSOLVÊNCIA DE 
MANUEL CRESPO DOS REIS E OUTRA

INICIO - 22.02.2023 - 00H00
FIM - 22.03.2023 - 15H00LEILÃO ELECTRÓNICO

,,,, ÇÇÇÇ ,,,,MOMOMOMOMOORARARARAR DIDIDIDIDIDIA A A A A DEDEDEDEE LLLLUXUXUXUXUXU O,OO,O,O, TTTTERERERERRERERERENONONONO PPPPARARARARA A A A A COCOCOCOOONSNSNSNSTRTRTRTRUÇUÇUÇUÇÃOÃOÃOÃOÃ ,,,,MORADIA DE LUXO, TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, 
TETETETETERRRRRRRRRRRENENENENENENOSOSOSOOSOS PPPPPPARARARARARARA A A A A SESESESEEMEMEMEMEADADADADA URURURURU A A A A E E E E PRPRPRPRRP ÉDÉDÉDÉDIOIOIOIO MMMMMISISISISTOTOTOTOOTERRENOS PARA SEMEADURA E PRÉDIO MISTO

LEILÃO 
ELECTRÓNICO

VEÍCULO CITRÔEN XANTIA A GASÓLEO DE 1998
LEIRIA

NÓS TEMOS O NEGÓCIO CERTO PARA SI!
VENDAS JUDICIAIS

 
FALE CONNOSCO - 910 546 477 / 244 836 316 - www.vamgo.pt

ALCOBAÇA E TURQUEL

INSOLVÊNCIA DE 
VIDA SADIA UNIPESSOAL LDA.

INICIO - 22.02.2023 - 00H00
FIM - 22.03.2023 - 11H00

LEILÃO ELECTRÓNICO

IMIMIMMIMÓVÓVÓVÓ ELELELLE --- EEEQUQUQUQUQ IPIPIPIPAMAMAMMAMENENENNE TOTOTOTOTO AAAAFEFEFEEETOTOTOTO ÀÀÀÀÀ AAAATITITIT VIVIVIVV DADADADDADEDEDEDDE DDDE E E E BIBIBIBBISCSCSCSCS OIOIOIO TATATATAARIRIRIRIR A A AA ---- MAMAMAMAM RCRCRCRRCA A A AA REREREREREGIGIGIGISTSTSTSTADADADDAAAAAIMÓVEL - EQUIPAMENTO AFETO À ATIVIDADE DE BISCOITARIA - MARCA REGISTADA TURQUEL -  ALCOBAÇA

INICIO - 10.02.2023 - 00H00
FIM - 10.03.2023 - 15H00

INSOLVÊNCIA DE 
MÁRIO MARQUES MORENO

LEILÃO 
ELECTRÓNICO

MOURA - BEJA

INICIO - 13.02.2023 - 00H00
FIM - 13.03.2023 - 15H00

INSOLVÊNCIA DE 
AVITÂMEGA - AVÍCOLA IDEAL DO TÂMEGA, LDA.

NEGOCIAÇÃO
PARTICULAR

CODEÇO - BRAGA

INICIO - 09.03.2023 
FIM - 10.04.2023 

MORADIA - ARMAZÉM - LOTES DE TERRENO

INSOLVÊNCIA DE 
RICARDO MANUEL MACHADO DA SILVA

NEGOCIAÇÃO
PARTICULAR

CARVALHAL BENFEITO - CALDAS DA RAINHA

INICIO - 09.03.2023 
FIM - 10.04.2023 

LOJA NO CENTRO DE SANTARÉM COM 96,05MT2

PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 
CARLOS ALBERTO LOPES MACHADO 

 

NEGOCIAÇÃO
PARTICULAR

SANTARÉM

INICIO - 20.02.2023 
FIM - 20.03.2023 

PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 
EMÍLIA MONTEIRO E JOSÉ MONTEIRO

 

NEGOCIAÇÃO
PARTICULAR

INICIO - 09.03.2023 
FIM - 10.04.2023 

ARMAZÉM DESTINADO À INDUSTRIA DE CERÂMICA E 1 DIVISÃO
DESTINADA A ESCRITÓRIO COM LOGRADOURO

 VESTIARIA - ALCOBAÇA
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Cultura Novo espectáculo da Companhia Nacional de Bailado

Com Alexander Ekman, 
dança-se o direito ao 
aleatório e ao inde nido

Há um par de semanas, muito se 

escreveu e falou sobre o insólito epi-

sódio protagonizado pelo coreógrafo 

alemão Marco Goecke, que resolveu 

responder a uma crítica de que não 

gostou especialmente esfregando um 

saco com excrementos do seu cão na 

cara da autora do texto. Desde então, 

Alexander Ekman tem-se visto con-

frontado com abundantes questões 

sobre o assunto, a propósito das 

várias remontagens em curso de uma 

das suas mais emblemáticas peças, 

Cacti (2010), retomada por diferentes 

companhias europeias. E isto porque 

a criação ontem se estreou em Por-

tugal, pela mão da Companhia Nacio-

nal de Bailado (CNB), inserida num 

programa que inclui também peças 

de Anne Teresa de Keersmaeker 

(Grosse Fuge) e Fábio Lopez (Avant 

qu’il n’y ait le silence), foi, assumida-

mente, a sua forma de lidar com o 

primeiro sério embate de criador 

com a crítica. 

“Hoje estou noutro lugar”, diz o 

coreógrafo sueco ao PÚBLICO. “Era 

muito novo e z a peça numa altura 

em que estava a lidar com a crítica 

pela primeira vez; achei que era uma 

Até dia 19, um programa junta Anne Teresa de Keersmaeker, 
Fábio Lopez e um dos mais fulgurantes coreógrafos de hoje, 
que em Cacti ensaia uma critica da crítica de dança

Gonçalo Frota

HUGO DAVID

de perigo, na verdade queria apenas 

escolher “um objecto que pudesse 

ser interpretado das mais variadas 

maneiras”. “O cacto é um pouco 

como nós, humanos, belo e a ado. 

Mas agradava-me muito a ideia de 

esta opção ser algo aleatório, que se 

justi ca simplesmente porque gosto 

de cactos.” 

O mesmo se aplica às plataformas 

quadradas, como pequenos púlpitos, 

em cima das quais os bailarinos dan-

çam (lembrando pequenas escultu-

ras em movimento, recusando a 

xação num único momento), mas 

que usam também com outras fun-

cionalidades. E que contribuem, no 

seu jogo com o desenho de luz, para 

a espectacularidade da peça. “Permi-

tem criar muito rapidamente diferen-

tes ambientes e padrões; pareceu-me 

inquietação pessoal, suscitada pela 

“necessidade colectiva de ter uma 

opinião acerca de tudo”. Cacti ali-

menta-se também, por isso, do pra-

zer de desmontar os elementos sim-

bólicos e o excesso de análise que, 

tantas vezes, se apoderam e servem 

de grelha de interpretação a quem 

assiste a um espectáculo. 

“O que é maravilhoso na dança 

contemporânea”, contrapõe o 

coreógrafo, “é que é uma das últimas 

formas de arte em que ainda é pos-

sível tudo ser profundamente inde-

nido.” Mas, admite, “as pessoas 

têm di culdade em aceitar isso, devi-

do ao enorme desejo [humano] de 

compreender”. 

Num processo criativo, argumen-

ta Ekman, trabalha-se sobre a incer-

teza e sobre a falta de respostas. 

Quando os bailarinos lhe perguntam 

“O que estamos a fazer?”, aquilo que 

mais frequentemente ouvem é um 

“Não sei”. E, não, isso não é um pro-

blema. 

Daí os cactos (cacti) colocados den-

tro de pequenos vasos com que os 

bailarinos, em determinado momen-

to, invadem o palco. Embora o coreó-

grafo veja na planta uma poesia que 

o cativa, uma expressão de poder e 

situação muito difícil.” Essa pancada 

no orgulho de um criador que dedi-

cou meses ou anos a trabalhar sobre 

uma obra para a ver arrasada numa 

noite in ltra-se em Cacti, desde as 

poses escultóricas que os bailarinos 

adoptam, numa demonstração de 

clara vaidade naquilo que acabaram 

de fazer, até ao texto pretensioso que 

se escuta, satirizando os maneiris-

mos da crítica.  

Visa sobretudo, esclarece Ekman, 

aquelas “críticas escritas como entre-

tenimento, porque é mais divertido 

ler uma crítica maldosa”. E fala de 

Nova Iorque, Londres ou Paris como 

epicentros criativos onde “existe uma 

tendência para os críticos serem um 

pouco mais duros, o que pode ser 

muito divertido para quem lê — só 

que, por vezes, isso acontece à custa 

do artista”. 

Foi essa a re exão que, num impul-

so inicial, conduziu o coreógrafo à 

criação de Cacti, uma encomenda do 

Nederlands Dans Theater para traba-

lhar sobre música para quartetos de 

cordas — que, no caso da CNB, será 

tocada ao vivo pelo Quarteto de Cor-

das de Matosinhos. Mas, ao inspirar-

se na relação com a crítica, Alexander 

Ekman quis explorar uma outra 
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Cultura

Coreógrafa já se viu 
obrigada a dispensar dois 
colaboradores. É o período 
mais difícil dos seus já 30 
anos de carreira, diz

A coreógrafa Clara Andermatt disse 

ontem à agência Lusa que foi obri-

gada a desmantelar a estrutura da 

sua companhia e a suspender os 

projectos para dois anos, depois de 

ter perdido o apoio da Direcção-Ge-

ral das Artes (DGArtes). 

A Companhia Clara Andermatt, 

com 30 anos de actividade, foi uma 

das estruturas da área da dança pre-

teridas nos seis concursos do Pro-

grama de Apoio Sustentado relati-

vos ao biénio 2023-2024. 

“Foi, de certa forma, estranho e 

ilegal terem injectado grande parte 

do dinheiro, ou quase a totalidade, 

nos concursos quadrienais, a meio 

do processo”, disse a coreógrafa à 

Lusa.  

“O aviso de abertura [do concur-

so] sai com umas regras, um mode-

lo, e [depois], já com as candidatu-

ras todas entregues, sem conheci-

mento prévio e sem uma exposição 

de uma ideia, dá-se uma mudança”, 

acrescentou Clara Andermatt, refe-

rindo-se à decisão anunciada em 

Setembro pelo ministro da Cultura 

de reforçar apenas a dotação orça-

mental da modalidade quadrienal 

dos apoios. 

Na sequência dos resultados que 

levaram à sua exclusão da lista de 

entidades apoiadas, a Companhia 

Clara Andermatt recorreu, mas 

recebeu do júri uma resposta nega-

tiva. Recusando-se a baixar os bra-

ços, a coreógrafa e a sua equipa 

deram o passo seguinte: apresentar 

um recurso hierárquico do qual 

aguardam ainda resposta, que deve-

rá chegar “nas próximas sema-

nas”. 

“Esta mudança de regras a meio 

do jogo não me parece respeitosa. 

A companhia cou de um momento 

para o outro sem apoio e sem con-

seguir completar o seu programa 

deste ano, de uma forma algo per-

versa”, defende esta criadora nasci-

da em Lisboa em 1963, que começou 

por estudar com a mãe, Luna Ander-

matt, gura de referência na história 

da dança em Portugal, e desde então 

trilhou um percurso artístico de 

nível internacional. 

A companhia continua a funcio-

nar no espaço Interpress — Hub 

Criativo do Bairro Alto, que lhe 

reduziu “de forma substancial” a 

Clara Andermatt suspende 
projectos por falta de apoio 
da DGArtes à companhia

renda dos próximos meses, enquan-

to aguarda o resultado do recurso. 

“Tive de desmantelar a estrutura 

de produção, composta por duas 

pessoas, a quem já não podia pagar 

ordenados”, exempli ca Clara 

Andermatt, acrescentando que aca-

bou por concorrer aos apoios da 

DGArtes para projectos pontuais, 

cujas verbas “são insu cientes” 

para o normal funcionamento da 

estrutura. Neste quadro, pediu uma 

reunião com a Câmara Municipal de 

Lisboa no sentido de obter novo 

apoio, encontro que deverá aconte-

Clara Andermatt mantém companhia própria desde 1991

Em Cacti, os bailarinos fixam-se 
em poses escultóricas, 
sublinhadas pelos pedestais em 
que se apoiam

HUGO DAVID

NUNO FERREIRA SANTOS

uma boa forma de manter o público 

cativado, de convocar energia.” 

Humor ou talvez não 
Num dos ensaios de transmissão da 

peça ao elenco da CNB, Alexander 

Ekman explica aos bailarinos que não 

devem tentar ter piada — porque há 

vários momentos em Cacti, aqueles 

que pedem aos intérpretes sorrisos 

escancarados e forçados ou gargalha-

das descontroladas, que podem suge-

rir momentos de humor. O público 

tende a reagir-lhes como se estivesse 

diante de um convite deliberado ao 

riso, fenómeno que deixa o coreógra-

fo intrigado. Admite não gostar, quan-

do lhe dizem que o seu trabalho “é 

cómico ou divertido”. “Não concordo 

mesmo nada. Na verdade, Cacti é 

uma sátira, talvez. Mas o humor não 

me interessa, porque, quando há uma 

reacção do público, os intérpretes 

começam a transformar a obra. Acon-

tece criar uma peça e voltar a vê-la 

passado meio ano para descobrir que 

o elenco começou a tentar ter piada 

— e isso para mim é terrível.” 

O autor não quer, antes de mais, 

que os bailarinos procurem provocar 

o riso na plateia. “Pre ro que as peças 

tenham um certo peso e que possam 

misturar a luz com as dores da vida 

quotidiana.” Um sentimento que tal-

vez esteja ampliado, neste momento, 

pelas mais recentes criações do coreó-

grafo sueco, Frailty of Man (sobre o 

Holocausto) e Hammer (sobre o ego), 

pensadas “num espírito semelhante”. 

Mas também a sua vida pessoal, e a 

iminente chegada aos 40 anos, con-

fessa, estão a agitá-lo e às suas peças, 

tomadas por uma certa inquietação 

perante a aproximação da meia-idade 

e a crescente consciência da inevita-

bilidade da morte. “Claro que a matu-

ridade também conta”, diz, “mas 

reconheço que há mais tristeza a 

entrar na moldura.” 

Voltar a Cacti signi ca, neste con-

texto, voltar à juventude e a uma lin-

guagem da qual pode já não se sentir 

tão próximo, mas à qual agradece a 

oportunidade de reviver o passado, 

como se visitasse um Ekman mais 

novo. E, depois, fazendo um paralelo 

com o seu interesse pela meditação, 

a rma que tanto para si, como para 

os intérpretes “o importante é estar 

presente”. 

E estar presente também num sen-

tido mais literal — porque se há coisa 

que o coreógrafo foi percebendo nas 

várias remontagens de Cacti que tem 

levado a cabo Europa fora é que a sua 

equipa acompanha o trabalho de uma 

forma mais contínua e técnica, garan-

tindo “o esqueleto” da peça, mas só 

a partilha do seu olhar de criador, 

quando dirige os ensaios mais próxi-

mos da estreia, consegue “acrescen-

tar uma camada de alguma loucura”. 

“Acho que acabo por abrir aos intér-

pretes uma porta para o patamar de 

liberdade que se segue, e é nessa altu-

ra que a alma de Cacti me parece 

revelar-se.” Independentemente do 

que a crítica possa achar.

“A dança 
contemporânea      
é uma das últimas 
formas de arte    
em que ainda é 
possível tudo ser 
profundamente 
inde nido”, 
maravilha-se 
Alexander Ekman

cer este mês, avança. 

Para já, a criadora tem garantias 

apenas para continuar os projectos 

que envolvem parcerias, como o 

Lab in Dança, com espectáculos que 

juntam a dança e o circo, com a 

autarquia de Vila Nova de Famali-

cão, e no âmbito do Partis — Práticas 

Artísticas para a Inclusão Social, 

iniciativa da Fundação Calouste Gul-

benkian destinada a juntar pessoas 

portadoras de de ciência e bailari-

nos pro ssionais. Este projecto irá 

em digressão em 2024. 

“É, sem dúvida, o período mais 

difícil que já vivi em 30 anos. Claro 

que pode sempre acontecer car-se 

fora de um apoio num concurso, 

mas a forma como mudaram as 

regras repentinamente sem mante-

rem o princípio da proporcionalida-

de subverteu todo o modelo”, insis-

te, alertando para o facto de esta 

situação abrir “precedentes para o 

próximo concurso”. 

Para assinalar três décadas de 

vida da companhia, a coreógrafa 

estreou no ano passado o espectá-

culo Pantera, em homenagem ao 

músico cabo-verdiano Orlando Pan-

tera, nome fundamental da divulga-

ção das raízes culturais do seu 

país. 

Com companhia própria desde 

1991, Clara Andermatt criou e pro-

duziu numerosas obras, entre as 

quais Dançar Cabo Verde (1994), 

Anomalias Magnéticas (1995), Cemi-

tério dos Prazeres (1996), Natural 

(2005), Hot Spot (2006), E Dança-

ram para sempre (2007), Meu Céu 

(2008), Void (2009) e Fica no singelo 

(2013). 

“Claro que pode 
sempre acontecer 

car-se fora de um 
apoio num 
concurso, mas a 
forma como 
mudaram as 
regras 
repentinamente 
sem manterem o 
princípio da 
proporcionalidade 
subverteu todo o 
modelo [de apoio 
às artes]”, lamenta 
a coreógrafa, que 
diz ter-se aberto 
um “precedente”
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Ciência e Ambiente Greve Climática Estudantil

Em Lisboa, os alunos faltaram às aulas 
pelo clima: “É uma luta que cabe a todos”

Sair à rua e faltar à escola em protesto 

pelo clima foi o que ontem zeram 

centenas de alunos em Lisboa. “Esta 

luta cabe a todos, porque in uencia 

o futuro de todos”, considerou Dinis 

Costa, um dos porta-vozes do movi-

mento da Greve Climática Estudantil, 

enquanto marchava, gritando por 

mais energias renováveis e pelo m 

da dependência de combustíveis fós-

seis até ao nal da década. Segundo 

a Polícia de Segurança Pública (PSP), 

estiveram presentes cerca de 300 

pessoas. 

A manifestação da Greve Climática 

Estudantil em Lisboa começou na 

Alameda, passou pelo Instituto Supe-

rior Técnico, pelas escolas secundá-

rias Filipa de Lencastre e Rainha D. 

Leonor e terminou na Escola Secun-

dária Padre António Vieira. Os estu-

dantes entoaram cânticos e exigiram 

o m dos combustíveis fósseis até 

2030 e energia 100% renovável e aces-

sível até 2025. 

A hora marcada não foi cumprida, 

mas isso não preocupou a organiza-

ção — às 11h, a marcha arrancou. 

Antes, houve tempo para que os 

estudantes se reunissem em círcu-

los, vestissem fatos-macaco, puses-

sem máscaras cirúrgicas e acabas-

sem os últimos cartazes à pressa. 

Ideal Maia é uma das porta-vozes 

do movimento. Tem 21 anos e é estu-

dante de Física na Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, 

mas não sabe até quando. Diz que 

ainda não pagou nenhuma propina 

este ano e vai ter de desistir da facul-

dade, mas considera-se “sortuda por 

ainda conseguir ligar o aquecedor”. 

Garante que, a 26 de Abril, as ocupa-

ções de escolas e universidades vão 

voltar, à semelhança do que aconte-

ceu em Novembro. “Não ocupamos 

porque é divertido, mas porque o 

futuro para o qual a escola nos pre-

para já não existe”, declarou. “O 

Governo e as empresas não nos dei-

xam escolha.” 

Exigir mudança 
Desde a sua génese, as greves climá-

ticas estudantis convocadas pelo 

movimento Fridays for Future dão a 

volta ao globo e incentivam os estu-

dantes a faltarem às aulas para exi-

girem acção pelas alterações climá-

ticas — e Portugal não é excepção. 

Frederica Carrilho tem 16 anos e é 

Cerca de 300 estudantes estiveram ontem em greve pelo clima, em Lisboa.  
À semelhança do que aconteceu no Outono, os jovens prometem ocupar escolas nesta Primavera

Estudantes 
concentraram-se na 
Alameda, passando depois 
por várias escolas 
secundárias de Lisboa

Nas ruas, euforia era a palavra de 

ordem: até ao último minuto da 

manifestação, não houve um único 

momento de silêncio. De cada vez 

que paravam em frente a uma esco-

la, os estudantes faziam-se ouvir e 

incentivavam os que estavam dentro 

da escola a seguir a multidão. Diziam 

para saltarem os muros — e houve 

quem tentasse, sem sucesso, puxado 

e forçado a voltar pelas funcionárias 

da escola.  

Nas janelas das ruas por onde iam 

passando, algumas pessoas apoiavam 

os manifestantes — e isso agradou-

lhes. O que querem Ideal Maia e todos 

os que a ela se juntam é “mobilizar a 

sociedade para pôr o m aos fósseis 

e pela democracia energética”. Tam-

bém Dinis Costa espera que mais 

pessoas se juntem “para uma acção” 

que acontecerá depois das ocupações 

da Primavera, numa tentativa de blo-

quear a “entrada principal” de gás 

fóssil em Portugal: o terminal de gás 

natural liquefeito do porto de Sines, 

gerido pela REN. Junto à sede da REN, 

na Avenida Estados Unidos da Amé-

rica, os alunos protestaram, discur-

saram e apelaram para que mais 

pessoas se juntassem a esta acção da 

plataforma Parar o Gás, marcada para 

13 de Maio. 

Ontem, alguns representantes de 

partidos apareceram para dar apoio 

ao movimento estudantil. Isabel Car-

mo, do PAN, sublinhou que o partido 

está do lado da “luta contra as altera-

ções climáticas” e lembrou que a Lei 

de Bases do Clima, lançada há um 

ano, “continua por regulamentar”, 

apesar de ter “normas que são neces-

sárias e urgentes”. Do lado do BE 

Pedro Filipe Soares diz que estes 

jovens “são os adultos na sala”. “Eles 

exigem o que todos nós deveríamos 

exigir, mas infelizmente os poderes 

políticos não os querem escutar.” 

Deixou ainda críticas ao Governo, 

que, acusa, “tem permitido a esses 

grandes grupos económicos todas as 

benesses neste contexto”. 

A popularidade do Governo entre 

os estudantes era quase nula — “Não 

nos ouve”, “É ine caz”, “É inerte” 

— mas, ainda assim, um pequeno 

núcleo da Juventude Socialista ( JS) 

seguia entre eles. Para Miguel Parti-

dário, um dos “jotas”, “o Governo 

tem feito um esforço para acompa-

nhar as reivindicações dos activistas 

pelo clima”. Ideal não podia concor-

dar menos, mas não é só pelo Gover-

no que não se sente ouvida: “A facul-

dade, tal como os governos, não 

ouviu as nossas reivindicações.” Fala-

va das ocupações às escolas feitas em 

Novembro e dos pedidos que zeram 

na altura. Desta vez, querem que haja 

mais acções e que tenham mais 

impacto para que não sejam “ignora-

das”. Texto editado por Claudia Car-
valho Silva

Marta Sofia Ribeiro Texto 
Matilde Fieschi Fotografia 

aluna da Escola Secundária de 

Camões. Faltou às aulas, mas tem 

justi cação: “Eles [Liceu Camões] 

acordaram connosco justi car as 

faltas, se tivessem a garantia de que 

nós estávamos na manifestação.” Há 

outras escolas que não concordam 

com este sistema, mas Frederica diz 

não ter razão de queixa.  
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OFICINA 
Gamelão 
PORTO Casa da Música. Hoje, às 
10h30. M/6. 6€ 
A o cina do dia tem o formador 

Philippe Martins aos comandos de 

uma criação colectiva em torno do 

gamelão, instrumento tradicional 

de Java (Indonésia) que, como 

sublinha o convite, é “símbolo de 

união entre pequenos e grandes, 

músicos e não-músicos”. 

TEATRO 
Germinação 
VIANA DO CASTELO Teatro Sá 
de Miranda. Amanhã, às 11h. 
M/6. 4€ 
“Dois amigos gaiteiros, também 

pantomineiros”, para quem “a 

vida é jardinagem e uma constante 

viagem” protagonizam esta peça 

recheada de histórias, palavrinhas 

inventadas e ideias germinadas, 

sempre com sabor musical. 

Escrita por Abel Neves e encenada 

por Paulo Duarte, é uma produção 

do Teatro do Montemuro. 

 

Aladino 
ERICEIRA Casa da Cultura Jaime 
Lobo e Silva. Hoje, às 11h e às 
16h. M/3. 10€ 
BRAGA Altice Fórum Braga. 
Amanhã, às 16h. M/3. 10€ a 12€ 
A história fantástica de Aladino e 

da lâmpada mágica transforma-se 

num musical escrito e encenado 

por Miguel Ruivo Duarte. Entre 

outras surpresas, os espectadores 

devem preparar-se para “uma 

nova e inesperada história de 

amor” que envolve a revelação do 

“segredo fofo do malvado Jafar”, 

atiça a sinopse.  

EXPOSIÇÃO  
Marionetas Que Guardam  
o Tempo 
LISBOA Museu da Marioneta. De 
23/2 a 23/4. Terça a domingo, 
das 10h às 18h. 5€ 
A Monstra ainda não chegou à 

cidade (vem de 15 a 26 de Março), 

mas já se faz sentir nesta viagem 

aos bastidores do cinema de 

animação feito por cá ao longo dos 

tempos. Motivada pelo centenário 

d’O Pesadelo de António Maria, de 

Joaquim Guerreiro (considerado o 

primeiro lme do género em 

Portugal), reúne bonecos, 

cenários, adereços, com o 

contributo de cinco estúdios.

Rita Pimenta

Praga de Shakespeare  
Hamlet Sou Eu para descobrir (e distrair de) Shakespeare. 
Romeu e Julieta numa “excelente e lamentável sobremesa”.  
E um bully chamado MacBad. A trilogia do Teatro Praga  
é o centro de um ciclo que o Lu.Ca (Lisboa) dedica ao 
dramaturgo, até 19 de Março. Inclui uma exposição  
e uma conferência “de inspiração tiktokiana”.

Guia

crianças
blogues.publico.pt/letrapequena/

FIM-DE-SEMANA  
EM FAMÍLIA

Aprender a desfrutar  
da vida e a aceitar a morte

A história  
de uma menina 
e da sua relação 
muito especial 
com a avó.  
Mesmo quando  
esta perdeu  
as palavras 

A primeira palavra que Maria pronun-

ciou não foi “mamã” nem “papá”, 

mas sim “bolacha”. E o que ela e avó 

gostavam de bolachas! “A avó era a 

sua melhor amiga.” Impacientes e 

gulosas, faziam da vida uma festa.  

Quando a avó chegava à casa da 

menina, “as duas saíam a correr pelo 

jardim, da cerejeira até ao portão, 

uma volta ao lago, regressavam ao 

ponto de partida e depois tudo outra 

vez”. Sempre com bolachas. 

Um dia, a menina foi dar com a 

avó caída no chão. “O avô disse-lhe 

que ela tinha tropeçado, mas Maria 

não acreditou nada naquela histó-

ria.” E pensou: “Estão a mentir tan-

to que o nariz deles vai rebentar se 

continuar a crescer.”  

Ela sabia que a avó nunca tropeça-

va, “nem nas raízes retorcidas do 

carvalho, nem na pequena cerca, 

nem nos pedregulhos soltos que fica-

vam no meio do caminho até ao 

lago”. Verdade era que tinha mergu-

lhado num sono profundo e 

vivia agora no hospital.  

Maria ia visitá-la e tudo 

fazia para que ela acordas-

se. Um dia, acordou, mas 

estava muito parada e 

ausente: “Depois daquele 

sono, a avó esqueceu-se de 

muitas coisas, como de 

comer bolachas, de correr, 

de contar histórias.” 

Uma história comovente 

que finta o leitor, sempre à 

espera que a avó morra. Afi-

nal, é o avô que parte pri-

meiro. “Maria estava lá 

quando a mãe o encontrou. Desta 

vez ninguém precisou de mentir.” 

As ilustrações que acompanham 

esta narrativa já de si comovente e a 

ampliam são de uma grande candu-

ra e ternura. Com pinturas, gravuras 

e colagens, envolvem o leitor de uma 

forma plena. E há muitos pormeno-

res para ir explorando, uma e outra 

vez, em cada página. 

Kaatje Vermeire nasceu em Gent 

(Bélgica) em 1981. Formou-se em 

Design Gráfico e Publicidade, saberes 

que a levaram a conhecer o universo 

das tipografias, da fotografia e das 

ilustrações. Ganhou o Prémio de 

Melhor Ilustra-

dor Revelação da 

região flamenga 

com A Mulher Gigan-

te da Casa 88 (editado 

em português no Brasil). 

A autora do texto, Tine Mor-

tier (n. 1970), é holandesa, 

ensina escrita criativa e dese-

nha jóias. Escreve para revistas e faz 

recensões sobre livros de ficção infan-

til e adulta. Vive na Costa Rica.  

Voltando à Maria, a pequena con-

segue, contra as ordens do hospital, 

levar a avó a despedir-se do avô. O 

que nos proporciona um raro 

momento num livro ilustrado de 

uma criança a velar um morto. “À 

volta do avô estava frio. Tanto frio 

que até saíam pequenas nuvens de 

fumo branco da boca de Maria. E 

também da avó.” Pensou a menina: 

“É magia. Que bonito.” 

Depois de se despedir do marido, 

que partiu com um sorriso, as pala-

vras da avó quiseram regressar.  

A primeira que pronunciou foi 

“bolacha”. 

Maria e as Coisas da Vida 
Texto: Tine Mortier 

Ilustração: Kaatje Vermeire 
Tradução e revisão: Andreia 

Salgueiro 
Edição: Alfarroba, 32 págs. 

14,50€ (online 13,05€)
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Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  

cinecartaz.publico.pt

Cinema

Lisboa  

Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, 100. T. 214221030 
Dias do Cinema Israelita 13h10, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h30; Ennio, o Maestro M12. 
21h30; O Gato das Botas M6. 11h30 (VP);  
O Incrível Maurice M6. 11h10, 13h15 
(VP); Amadeo M12. 15h45; Os Espíritos de 
Inisherin M14. 15h20, 17h35; Tár M12. 17h50, 
21h10; Múmias M6. 11h15, 13h45 (VP); Águas 
do Pastaza M12. 11h45, 13h40, 19h50;  
Ice Merchants M6. 11h20, 13h20, 19h, 
21h10; Viver M12. 15h, 17h, 21h40; A Arte  
de Morrer Longe M12. 19h25;   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 214221030 
O Gato das Botas 15h40 (VP); Avatar M12. 
15h15, 20h55; Os Fabelmans M12. 18h10, 
21h10; Um Homem Chamado Otto M12. 
17h55; Babylon M16. 20h40; Amadeo M12. 
13h15; Os Espíritos de Inisherin M14. 13h40, 
19h05; Seal Team - Brigada Especial M6. 
11h35, 15h50 (VP); Detective Aranha M6. 
11h30 (VP); Magic Mike 13h30, 19h20, 
00h20; Tár 15h55, 21h20; Homem-Formiga 
e a Vespa M12. 11h45, 15h45, 18h50, 21h30, 
00h05; Missing - Desaparecida M12. 21h35, 
23h55; Múmias M6. 11h20, 13h20, 15h20, 
17h20 (VP); O Urso do Pó Branco M16. 
13h50, 19h, 00h10; A Baleia M16. 13h15, 
15h30, 18h40, 21h25, 23h45; Creed III M12. 
11h20, 15h20, 18h30, 21h20, 23h50   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
Onde Fica a Casa do Meu Amigo? M12. 
16h30; Com Amor e Com Raiva M14. 
21h45; Ursos Não Há M12. 14h30; EO  
M12. 18h15; Águas do Pastaza M12. 20h   
Cinemas Nos Alvaláxia 
R. Francisco Stromp. T. 16996 
O Menu M14. 19h, 21h30; O Gato das Botas 
14h, 16h20 (VP); Avatar M12. 13h15, 17h15, 
21h15; Os Fabelmans M12. 13h50, 17h10, 
20h30; M3gan M14. 13h40, 15h50, 
18h10; Um Homem Chamado Otto M12. 
13h10, 16h, 18h55, 21h50; Babylon M16. 
20h40; Lamborghini 18h35, 21h25; Magic 
Mike - A Última Dança M14. 13h30, 16h10, 
18h40, 21h20, 23h50; Homem-Formiga e a 
Vespa: Quantumania M12. 13h25, 16h15, 
19h05, 21h55, 23h40; Missing M12. 13h10, 
15h50, 18h30, 21h10, 23h45; Múmias M6. 
13h45, 15h55 (VP); O Urso do Pó 
Branco M16. 13h55, 16h25, 18h45, 
21h05; Creed III M12. Sala Atmos - 13h20, 
16h05, 18h50, 21h35, 23h55; A Arte de 
Morrer Longe 19h15, 21h45, 24h; Quem 
Matou Laura Paula 13h35, 16h35   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Engº Duarte Pacheco. T. 16996 
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
16h20 (VP); Mascarade M14. 13h50, 
17h30; Babylon M16. 20h30; Os Espíritos 
de Inisherin M14. 13h30, 18h40, 21h30, 
00h10; Lamborghini: O Homem Por Trás da 
Lenda M12. 21h50, 00h10; Aftersun 16h10, 
18h50, 21h40, 00h20; Tár M12. 13h50, 
17h20, 20h40, 24h; Homem-Formiga e a 
Vespa: Quantumania M12. 13h10, 16h, 
21h10, 24h; A Baleia M16. 13h10, 15h50, 
18h30, 21h20, 00h10; Ice Merchants M6. 
16h50, 20h50; Viver M12. 13h20, 15h40, 
18h; Nostalgia M12. 13h30; A Arte de 
Morrer Longe M12. 19h   
Cinemas Nos Colombo 
Av. Lusiada. T. 16996 
O Gato das Botas M6. 15h, 17h20 (VP); Os 
Fabelmans M12. 15h40; Operação Fortune 
13h, 19h10, 21h40, 00h15; Detective 
Aranha M6. 16h30 (VP); Magic Mike  
- A Última Dança M14. 12h45, 15h20, 18h20, 
21h20, 00h20; Missing - Desaparecida M12. 
13h10, 18h40, 21h10, 24h; Múmias M6. 
13h40, 15h50 (VP); O Urso do Pó 
Branco M16. 12h40, 19h40, 22h10, 00h30;  
A Baleia M16. 18h, 21h, 23h50; Creed III M12. 
Sala Atmos - 12h50, 15h30, 18h10, 20h50, 

Titanic M12. 20h50 (3D); O Gato das Botas 
11h45, 15h10, 17h20 (VP); Avatar M12. 15h20, 
21h15 (3D); Os Fabelmans M12. 21h25;  
O Incrível Maurice M6. 11h25, 13h25 
(VP); Um Homem Chamado Otto M12. 
17h50; Babylon M16. 20h40; Os Espíritos 
de Inisherin M14. 19h; Seal Team 11h15 
(VP); Magic Mike 19h30, 23h45; Tár M12. 
15h35; Homem-Formiga e a Vespa11h50, 
15h30, 18h40, 21h30, 00h10; Missing 13h10, 
15h40, 19h10, 00h25; Múmias M6. 11h35, 
13h35, 15h35, 17h35, 19h35 (VP); O Urso  
do Pó Branco M16. 13h40, 21h45, 00h20;  
A Baleia  13h25, 15h45, 18h10, 21h35, 
23h55; Creed III M12. 11h40, 15h20, 18h30, 
21h20, 23h50; Ice Merchants 13h, 20h30 
UCI Cinemas - Ubbo 
Estrada Nacional 249/1, Venteira.  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
13h30, 16h10 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 13h45 (2D), 17h40, 21h35 
(3D); Operação Fortune: Missão 
Mortífera M12. 13h35, 16h15, 19h15, 
21h55; Magic Mike - A Última Dança M14. 
18h55, 21h50; Homem-Formiga e a Vespa: 
Quantumania M12. 14h10, 17h20, 21h25 
(3D), 13h20, 16h, 18h40, 21h30 (2D); Missing 
- Desaparecida M12. 13h50, 16h25, 19h, 
21h40; Múmias M6. 14h, 16h30, 18h50, 
21h10 (VP); O Urso do Pó Branco M16. 
14h25, 16h45, 19h10, 21h15; Creed III M12. 
13h40, 16h20, 19h05, 21h45   

Barreiro  
Castello Lopes - Fórum Barreiro 
Campo  das Cordoarias. T. 212069440 
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
11h05 (VP); Detective Aranha M6. 11h15 
(VP); Magic Mike - A Última Dança M14. 
19h10, 21h35; Homem-Formiga e a Vespa: 
Quantumania M12. 11h, 13h35, 16h10, 18h45, 
21h20 (VP); Múmias M6. 11h10, 13h10, 15h10, 
17h10 (VP); A Baleia 13h55, 16h25, 18h55, 
21h25; Creed III 14h, 16h30, 19h, 21h30 

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Avatar 20h45; Lamborghini M12. 19h30, 
22h; Detective Aranha M6. 15h30 
(VP); Magic Mike - A Última Dança M14. 
14h15, 17h, 20h, 23h35; Homem-Formiga e 
a Vespa: Quantumania M12. 13h30, 16h30, 
19h45, 22h45; Missing - Desaparecida M12. 
14h, 16h45, 19h15, 21h55; Múmias M6. 
12h45, 15h15, 17h30 (VP); O Urso do Pó 
Branco M16. 18h30; Creed III M12. 12h30, 
15h, 17h45, 20h15, 23h; A Arte de Morrer 
Longe M12. 13h45, 16h15; Creed III M12. 
Sala IMAX - 13h15, 16h, 18h45, 21h30   

Carcavelos  
Atlântida-Cine 
CC. Carcavelos. T. 214565653 
Um Homem Chamado Otto 18h; Tár M12. 
15h, 21h; Para Leslie 18h; Viver  15h, 21h   

Sintra  
Castello Lopes - Alegro Sintra 
Alegro Sintra, Alto do Forte. T. 219184352 
 Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 11h25 
(VP); O Gato das Botas 11h05, 14h40, 16h55 
(VP); Avatar 13h10, 16h50, 20h30, 22h50;  
Incrível Maurice M6. 11h10 (VP); Seal Team 
10h55 (VP); Detective Aranha M6. 11h20 
(VP); Magic Mike - A Última Dança M14. 
19h10, 21h35, 24h; Homem-Formiga e a 
Vespa M12. 11h, 13h35, 16h10, 18h45, 21h20, 
23h55; Missing - Desaparecida M12. 13h30, 
15h50, 18h10, 20h30, 00h10; Múmias M6. 
11h15, 13h30, 15h30, 17h30 (VP); O Urso  
do Pó Branco M16. 19h30, 21h35, 23h40;  
A Baleia M16. 13h55, 16h25, 18h55, 21h25, 
23h50; Creed III M12. 14h, 16h30, 19h, 
21h30, 24h 

23h40; Homem-Formiga e a Vespa: 
Quantumania M12. Sala Atmos - 13h30, 
16h20, 19h, 21h50 (2D), 14h30, 17h30, 
20h30, 23h30 (3D); Creed III M12. Sala 
IMAX - 13h20, 16h, 18h50, 21h30, 00h10   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
O Gato das Botas 10h40, 16h10 (VP); Avatar: 
O Caminho da Água M12. 22h45; Operação 
Fortune 20h40; Magic Mike M14. 19h, 
21h50; Homem-Formiga e a Vespa: 
Quantumania M12. Sala Atmos - 13h40, 17h, 
21h, 23h50; Missing - Desaparecida M12. 
13h10, 18h40, 21h20; Múmias M6. 11h, 
13h20, 15h40, 18h (VP); A Baleia M16. 13h50, 
17h10, 20h; Creed III M12. 13h15, 16h, 18h50, 
21h40, 24h; Viver M12. 13h30, 16h20   
Cinemateca Portuguesa 
R. Barata Salgueiro, 39. T. 213596200 
O Tesouro do Barba Ruiva M12. 15h30;  
A Touch Of Zen 21h; O Menino da Ama  
M12. 15h30; Four Moods 18h30   
Medeia Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213142223 
Amadeus 16h30; Variações de 
Casanova M12. 11h30; Aftersun 20h;  
A Baleia M16. 22h; Nostalgia M12. 14h   
Sala Fernando Lopes 
Universidade Lusófona 
Cp. Grande. T. 217515500 
Triângulo da Tristeza M12. 18h30; Nossa 
Senhora da Loja do Chinês M12. 14h30, 
16h45, 21h30; Ice Merchants 16h20, 21h05 
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Mariupolis 2 M12. 13h45; Com Amor e Com 
Raiva M14. 13h20, 19h; Avatar 18h10; Os 
Fabelmans M12. 21h30; Mascarade M14. 
16h, 21h40, 00h25; Um Homem Chamado 
Otto M12. 16h25, 19h15; Babylon M16. 
14h30, 21h15, 23h40; Amadeo M12. 
19h10; Um Casamento do Pior 18h40;  
Os Espíritos de Inisherin M14. 16h05, 
18h45; Lamborghini 13h50, 21h20; Magic 
Mike 13h35, 22h05, 00h15; Tár 15h, 18h20, 
21h40; EO  14h10, 21h55; Homem-Formiga 
e a Vespa: Quantumania M12. 13h45 (3D), 
16h30, 19h15, 22h, 00h20 (2D); Missing - 
Desaparecida M12. 16h15, 18h50, 21h25, 
00h10; O Urso do Pó Branco M16. 15h55, 
22h, 00h05; A Baleia M16. 13h25, 16h10, 
18h55, 21h35, 00h20; Creed III M12. 13h40, 
16h20, 19h05, 21h45; Para Leslie M14. 
19h20; Ice Merchants M6. 14h, 16h50, 
16h55, 20h20; Viver M12. 14h15, 17h45, 
21h20; Nostalgia M12. 13h20   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
R. Sérgio Malpique 2. T. 16996 
O Gato das Botas 13h50, 16h15, 18h40 
(VP); Avatar 13h10, 17h, 20h50 (3D), 23h 
(3D); Mascarade M14. 12h20, 15h15, 
18h; Babylon M16. 21h; Operação Fortune: 
Missão Mortífera M12. 18h35, 21h50, 
00h25; Os Espíritos de Inisherin M14. 
13h40; Lamborghini 22h10, 00h20; Magic 
Mike 13h10, 15h40, 21h30, 23h55; Tár M12. 
18h15; Homem-Formiga e a Vespa 4DX - 
13h30, 19h, 00h20 (3D); Homem-Formiga  
e a Vespa: Quantumania M12. 12h30, 15h20, 
18h20, 21h20, 00h10 (2D), 14h, 16h50, 
19h40, 22h30 (3D); Missing - 
Desaparecida M12. 13h15, 15h45, 18h30, 
21h, 23h30; Múmias M6. 12h45, 15h10, 
17h20, 19h30 (VP); O Urso do Pó 
Branco M16. 16h30, 19h10, 22h, 00h10;  
A Baleia M16. 13h20, 16h, 18h50, 21h20, 
23h50; Águas do Pastaza M12. 13h15, 15h, 
17h10, 18h50; Creed III M12. 12h50, 15h30, 
18h10, 21h10, 24h; Creed III M12. Sala 4DX - 
16h20, 21h40; Ice Merchants M6. 15h10, 
21h10; Viver M12. 12h40, 15h50; A Arte de 
Morrer Longe M12. 20h40, 22h40, 00h30   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 

A Baleia 
De Darren Aronofsky. Com 
Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 
Simpkins, Hong Chau, 
Samantha Morton. EUA. 2023. 
117m. Drama. M16.  
Charlie sofre de obesidade 

mórbida e há já vários anos que 

se recusa a sair de casa. Apesar 

de ter aprendido a lidar com a 

solidão, há algo que o consome 

mais do que tudo o resto: a culpa 

de não ter acompanhado o 

crescimento da lha Ellie. 

  

Águas do Pastaza 
De Inês T. Alves. POR. 2022. 
62m. Documentário. M12.  
Na fronteira entre o Equador e o 

Peru, à beira do rio Pastaza, a 

comunidade de Suwa tem menos 

de uma centena de habitantes da 

etnia equatoriana Achuar. E são 

as crianças de Suwa que Inês 

Alves lma: e através delas toda 

uma maneira de viver a infância 

em comunidade que hoje já quase 

não existe na sociedade ocidental.  

 

Creed III 
De Michael B. Jordan. Com 
Jonathan Majors, Michael B. 
Jordan, Tessa Thompson,  
Wood Harris. EUA. 2023.  
116m. Drama. M12.  
Depois de uma infância 

complicada que o levou por 

caminhos perigosos, Adonis 

“Donnie“ Creed conseguiu, com a 

ajuda de Rocky Balboa, seguir os 

passos do progenitor e tornar-se 

campeão de boxe. Hoje ele tem 

tudo o que sempre sonhou. Até 

ser abordado por um grande 

amigo de infância que passou os 

últimos 18 anos na cadeia.  

 

Mascarade 
De Nicolas Bedos.  
Com Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, François Cluzet, Marine 
Vacth, Emmanuelle Devos. FRA. 
2022. 134m. Comédia 
Dramática. M14.  

Um ex-dançarino e uma vigarista 

juntam-se para o maior golpe de 

manipulação amorosa possível 

na Côte d’’Azur. 

  

A Arte de Morrer Longe 
De Júlio Alves. Com Pedro 
Lacerda, Ana Moreira, Custódia 
Gallego, João Lagarto, Luísa 
Cruz, Mário de Carvalho, Jorge 
Paixão da Costa. POR. 2020. 
90m. Drama. M12.  
Conscientes de que a sua relação 

já não tem pernas para andar, 

Arnaldo e Bárbara decidem que 

chegou a altura de avançar com 

o divórcio. As coisas seriam 

relativamente simples, não fosse 

o caso de terem uma tartaruga 

que, sem que disso tivessem 

consciência, parece ter-se 

transformado no último elo de 

ligação entre os dois. 

Estreias

Guia
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Lazer Jogos

Cruzadas 11.995

Jogue também online. 
Palavras-cruzadas, 
bridge e sudoku em 
publico.pt/jogos

Bridge Sudoku

Oeste Norte Este Sul 
passo 1  passo 1  
passo 3  passo 4  
Todos passam 
 
Leilão: Qualquer forma de Bridge. 
 
Carteio: Saída: 6 . Sobre o 2 de 
paus, Este faz o Ás de paus e joga 
um trunfo de seguida. Como 
continuaria? 
 
Solução: A jogar partida livre, o 
jogador em Sul resolveu cartear 
da seguinte forma: fez a vaza de 
trunfo no morto, jogou ouro para 
o Ás e cortou um ouro no morto. 
Jogou trunfo para ficar na mão de 
Sul e cortou o último ouro no 
morto. Mas, tendo ficado 

Dador: Oeste 
Vul: NS 
 

João Fanha 
bridgepublico@gmail.com

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com

“fechado” no morto, viu-se 
forçado ter de jogar o Rei de paus, 
Este cortou e Sul teve ainda de 
perder mais duas espadas para 
um cabide. 
Qual deveria ser a maneira 
correcta de jogar esta partida? 
Não é nada complicado. Tendo 
identificado a Dama de paus em 
Oeste, o que há a fazer é tirar três 
voltas de trunfo a acabar em Sul e 
apresentar o Valete de paus. 
Oeste irá naturalmente cobrir 
com a sua Dama e prendemos 
com o Rei. Agora apresentamos o 
9 de paus que deixamos correr 
baldando uma espada (ou um 
ouro). Oeste faz o 10 de paus, mas 
temos ainda o 8 de paus para 
aproveitar para baldar outra 
perdente (entrando no morto 
através do corte a ouros). 
 
Considere o seguinte leilão: 
Oeste Norte Este Sul 
1  X passo 2  
passo 2  passo ? 
 
O que marca com a seguinte 
mão? 

932  K10964  A75 J4 
 
Resposta: O parceiro “corrigiu” a 
nossa resposta para mostrar as 
suas espadas, para além de força: 
pelo menos 17 pontos. Vamos 
apoiar o parceiro com três 
espadas, deixando-o conduzir o 
resto do leilão, já que a nossa 
força já ficou expressa com a 
resposta de duas copas (8 a 10).

Problema 11.762  (Fácil)

Problema 11.763  (Difícil)

Solução 11.760

Solução 11.761

HORIZONTAIS: 1 - Publicou tabelas com aumentos de 5% sem avisar beneficiários. 
Incineração. 2 - Haste de plantas. Fértil. 3 - Imposto Municipal sobre Imóveis.  
Salto brusco. Centésima parte do hectare. 4 - (...) Sarmento e Castro, ministra da 
Justiça. Identidade Digital. 5 - Preposição que indica lugar. Antiga carruagem.  
6 - A ti. Larga faixa de seda para cingir o quimono. Interjeição brasileira usada para 
indicar que não se ouviu bem. 7 - Lute. “Pelo canto conhece-se a (...)”. 8 - Doença 
transmitida pelo piolho. Sala de Observação. 9 - Volta. Os EUA deram um mês às 
agências do Governo para o eliminarem. 10 - Sacerdote muçulmano. Estrela. Naquele 
lugar. 11 - Doutrina inspirada nos pensamentos de Mao Tsé-Tung. Latim (abrev.). 
 
VERTICAIS: 1 - Incentivo (figurado). Instrumento com que se encurvam as calhas  
das linhas férreas. 2 - Mulher nobre. Apreço. 3 - Quarto com quarto de banho anexo. 
Cabo situado na costa sul da ilha da Madeira. 4 - Artigo antigo. Que não tem forma 
determinada. 5 - Euro (abrev.). Elemento de formação que exprime a ideia de vida.  
Um dos digramas da língua portuguesa. 6 - Dinheiro (gíria). Modo de dizer. 7 - Vaidosa. 
Lugar de refúgio. 8 – Estónia (Internet). Espaço de 12 meses. Combinado. 9 - Fúria. 
Data. Um certo. 10 - (...) e as Coisas da Vida, livro com texto de Tine Mortier e ilustração 
de Kaatje Vermeire (ver Guia crianças – Letra pequena). Designação popular da guitarra 
clássica. 11 - Sabor acre. Conjunto de peças de algo por montar. 

Solução do problema anterior 
HORIZONTAIS: 1 - Movida. Nota. 2 - Alote. Pires. 3 - Ivo. Salga. 4 - Si. ADN. Ur. 5 - Desemprego.  
6 - Cana. Peita. 7 - Aro. SA. RT. 8 - Duas. 9 - Christopher. 10 - Adio. Ravina. 11 - Largo. Coar. 
VERTICAIS: 1 - Mais. Calca. 2 - Olvidar. HDL. 3 - Voo. Eno. Ria. 4 - It. Asa. Dior. 5 - Desde. Bus.  
6 - ANMP. Atro. 7 - Pl. Pessoa. 8 - Nigéria. PVC. 9 - Ora. ET. Chio. 10 - Te. Ugar. Ena. 11 - Astro. Tirar.

Euromilhões
M1lhão CST 382641.º Prémio 130.000.000€

63 8 24 50 10 11

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios
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Paulo Freixinho 
palavrascruzadas@publico.pt

Guia

TEATRO 

Rinoceronte 
ALMADA Teatro Municipal 
Joaquim Benite. Dias 4/3 e 5/3. 
Sábado, às 21h; domingo, às 16h. 
M/12. 13€ 

Escrita por Eugène Ionesco em 

1959 e tornada referência do 

teatro do absurdo, a peça “ressoa, 

por muitas e diversas razões, aos 

tempos difíceis que temos vindo a 

viver, ganhando uma nova 

actualidade ao interpelar temas 

como a uniformização do 

pensamento e a desumanização 

crescente da sociedade”, sublinha 

a nota de imprensa. Cabe a 

Ricardo Aibéo encenar esse texto 

que funciona como alegoria 

satírica ao conformismo, ao 

totalitarismo e a uma certa 

tendência para a histeria colectiva, 

a partir de um lugar onde os 

habitantes vão sendo 

“contaminados” pela passagem de 

um rinoceronte que os vai 

transformando em animais como 

ele. David Almeida, Dinis Gomes, 

Duarte Guimarães, Graciano Dias, 

Rita Durão, Sofia Marques e o 

próprio Aibéo compõem o elenco. 

MÚSICA 

Frankie Chavez  
TORRES VEDRAS Bang Venue. 
Dia 4/3, às 22h30. 12€ 
O músico enceta uma extensa 

digressão em clubes, para dar a 

conhecer Alcântara. Anunciado 

pela canção Cheguei bem, o álbum 

trouxe um tom diferente, ainda 

emoldurado por paisagens 

blues-folk, mas em contraste com 

a discogra a anterior por ser 

totalmente cantado em português. 

Composto por nove originais e 

uma versão de Só, de Jorge Palma, 

foi assim baptizado porque era 

nesse bairro lisboeta que Chavez 

vivia quando o começou a 

conceber, ainda em pandemia e 

num estúdio improvisado. 

 

Carminho 
FARO Teatro das Figuras. Dia 
4/3, às 21h30. M/6. 20€ 

No dia seguinte ao lançamento de 

Portuguesa, a fadista expressa ao 

vivo o seu “fascínio permanente 

pela prática do fado, pelos seus 

inesgotáveis caminhos e 

possibilidades dentro da mesma 

matriz”. É acompanhada por 

André Dias (guitarra portuguesa), 

Flávio Cardoso (viola de fado), 

Tiago Maia (baixo), Pedro 

Geraldes (guitarra eléctrica e 

pedal steel guitar).
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Guia

6.30 Espaço Zig Zag 8.00 Bom Dia 
Portugal Fim de Semana 9.57 Oceanos 
com Vida 10.43Aqui Portugal 12.59 
Jornal da Tarde 14.15 Voz do Cidadão 
14.37 Aqui Portugal  18.57 O Preço 
Certo  
 
 
 
19.59 Telejornal 
 
 
 
21.08 Festival da Canção 2023: 2.ª 
Semifinal 
 
 
 
0.31 Blitz - Sem Remorsos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 Janela Indiscreta 3.02 444 Dias 
Que Fizeram Vergar a América

6.00 Etnias 6.35 Médico da Casa 7.05 
Patrões Fora 8.10 Caixa Mágica - As 
Homenagens 10.05 Alô Marco Paulo 
12.15 O Nosso Mundo 13.00 Primeiro 
Jornal 14.10 Alta Definição 15.10 
E-Especial 
 
 
 
 16.25 Caixa Mágica  
 
 
 
19.50 É Bom Vivermos Juntos! 
 
 
 
19.57 Jornal da Noite  
 
 
 
21.45 All You Need is Love  
 
 
 
23.00 Terra Nossa - Mulheres de 
Portugal 1.30 Não Há Crise! 2.45 
Levanta-te e Ri

9.32 Espaço Zig Zag 15.05 Biosfera 
15.35 Atletismo: Campeonatos da 
Europa de Pista Coberta 18.00 Folha 
de Sala 18.06 Os Segredos do Big Data 
18.56 Come a Sopa 19.26 Faça Chuva 
Faça Sol 19.58 Tudo Menos Clássica 
20.34 Roteiro Património Cultural 
Subaquático dos Açores 20.58 Folha 
de Sala 21.03 Parlamento 
21.30 Jornal 2 22.02 Casa com 
Árvores Dentro 23.20 Folha de Sala  
 
 
 
23.29 Operação Outono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01 Planeta A 1.51 Folha de Sala 1.58 
Pandora 2.48 Raiva 4.14 Folha de Sala 
4.34 Festival de Salzburgo: Così Fan 
Tutte

6.00 Viva o Rei Juliano! 6.25 Diário da 
Manhã 6.40 Detective Maravilhas 7.20 
Campeões e Detectives 8.00 
Inspector Max 8.50 As Grandes Ilhas 
do Mundo - Arquipélagos 10.00 Dois 
às 10 12.58 TVI Jornal 14.00 Conta-me 
- Miguel Falabella 15.00 Em Família  
 
 
 
19.00 Vai ou Racha 
 
 
 
19.59 Jornal Nacional  
 
 
 
21.30 Festa é Festa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.45 O Triângulo 1.00 GTI Plus 1.15 
Louco Amor 1.45 Queridas Feras

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

16.15 Flag Day: Dias Perdidos 18.00 Um 
Bando de Vigaristas em... Hollywood 
19.40 À Espera dos Bárbaros 21.30 
Procurada 23.05 Nem Respires 2  
23.05 O Lobo de Snow Hollow  
 
 
FOX MOVIES 

16.27 Velocidade Furiosa 18.04 
Velocidade + Furiosa 19.41 Velocidade 
Furiosa - Ligação Tóquio 21.15 Van 
Damme - Duplo Impacto 22.58 Van 
Damme Implacável 0.22 Perseguição 
Sem Tréguas 
 
 
HOLLYWOOD 

16.50 Robin Hood (2010) 19.05 Stallone 
Prisioneiro 20.55 47 Metros: Medo 
Profundo 22.25 The Gunman - O 
Atirador 0.20 Escobar: Paraíso Perdido 
2.20 A Chamada 
 
 
AXN 

17.18 Sniper Americano 19.35 Anjos e 
Demónios 21.55 Inferno (2016) 0.02 
Arma Mortífera 3 2.10 Dois Tiros 
 
 
FOX  
17.11 Robin Hood (2018) 19.17 Meg:
Tubarão Gigante 21.20 Dia da 
Independência 0.05 O Dia da 
Independência: Nova Ameaça 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.40 A Maldição de Molly McGee 18.25 
Os Green na Cidade Grande 19.35 
Anfibilândia 20.50 Miraculous World: As 
Aventuras de Ladybug 
 
 
DISCOVERY 

17.00 Lugares Lendários 19.00 O 
Segredo das Coisas 21.00 Homestead 
Rescue: Home Sweet Homestead 23.00 
Os Últimos Habitantes do Alasca 
 
 
HISTÓRIA 

15.58 Alienígenas 20.09 A Comida Que 
Mudou o Mundo 22.15 O Livro Egípcio 
dos Mortos 23.44 Loucos, Ricos e 
Históricos 
 
 
ODISSEIA 

17.51 Resgate de Cães: Segunda 
Oportunidade 20.40 Mundos 
Inexplorados com Steve Backshall 21.33 
Predadores Letais 22.30 Viagens de 
Comboio pelas Costas Britânicas 23.31 
À Descoberta com…

Televisão

SIC

O Jogo da Imitação 
TVCine Edition, 10h25 
Até aos Óscares, o TVCine Edition 

faz uma maratona com lmes 

oscarizados ao m-de-semana, de 

manhã à noite. Esta primeira 

arranca com O Jogo da Imitação, 

biopic do matemático e 

criptoanalista britânico Alan 

Turing assinado pelo noruguês 

Morten Tyldum em 2014. O lme 

com Benedict Cumberbatch foi 

nomeado para oito Óscares na 

cerimónia de 2015, tendo ganhado 

apenas um, o de Melhor 

Argumento Adaptado. Ao longo 

do resto do dia, o canal passa 

Memórias de Uma Gueixa, de Rob 

Marshall (2005), Blade Runner 

2046, de Denis Villeneuve (2017), 

Cercados, de Ridley Scott (2001), 

Apollo 13, de Ron Howard (1995), 

Pulp Fiction, de Quentin Tarantino 

(1994) e Drácula de Bram Stoker, 

de Francis Ford Coppola (1992). 

 

Mães e Filhas 
Fox Life, 22h20 
Três mulheres na sua relação com 

a maternidade. Há 35 anos, Karen 

(Annette Bening) cou grávida 

com apenas 14 anos e, sem 

hipótese de escolha, foi obrigada a 

dar a sua lha para adopção. Ela 

nunca conseguiu lidar com essa 

perda e hoje é uma pessoa 

amargurada. Já a sua lha, 

Elizabeth (Naomi Watts), é uma 

advogada de sucesso focada 

apenas em vencer. Enquanto isso, 

Lucy (Kerry Washington) sonha 

ser mãe e, sem conseguir 

engravidar, resolve nalmente 

partir para a adopção. 

Simultaneamente confrontadas 

com escolhas decisivas, estas 

mulheres vão ver os seus destinos 

entrelaçados de forma inesperada. 

Com argumento e realização de 

Rodrigo García, conta ainda com a 

participação de Samuel L. Jackson. 

 

Operação Outono 
RTP2, 23h29 
Operação Outono foi o nome de 

código dado à operação levada a 

cabo pela PIDE (Polícia 

Internacional e de Defesa do 

Estado) com o objectivo claro de 

assassinar o general Humberto 

Delgado. A acção do lme de 

Bruno de Almeida decorre entre 

Portugal, Espanha, Argélia, 

Marrocos, França e Itália entre os 

anos 1964 e 1981, desde a 

preparação da operação até ao 

caso em tribunal, já depois da 

revolução de Abril. Com o uso de 

algumas imagens de arquivo, um 

thriller político encabeçado por 

John Ventimiglia que tem como 

base o livro Humberto Delgado, 

Biogra a do General sem Medo, de 

Frederico Delgado Rosa, neto do 

opositor de Salazar. 

DOCUMENTÁRIO 

444 Dias Que Fizeram Vergar a 
América 
RTP1, 3h02 
Foi a 4 de Novembro de 1979 que 

começou a crise dos reféns 

americanos no Irão, em que 52 

americanos, entre diplomatas e 

cidadãos, foram detidos e feitos 

reféns por universitários iranianos 

que tomaram conta da Embaixada 

Americana em Teerão. Ficaram 

detidos 444 dias, até 20 de Janeiro 

de 1981. Este documentário conta 

essa história. 

MÚSICA 

Festival da Canção 2023 — 2.ª 
Semifinal 
RTP1, 21h08 
A 57.ª edição do Festival da 

Canção chega à sua segunda 

semi nal, numa emissão 

conduzida por Sónia Araújo e 

Jorge Gabriel, com Inês Lopes 

Gonçalves na green room, em que 

seis das dez canções serão 

apuradas para a nal da próxima 

semana. Edmundo Inácio, The 

Happy Mess, Teresinha Landeiro, 

Bandua, Bárbara Tinoco, Inês 

Apenas, Ivandro, Dapunksportif, 

Lara Li e Voodoo Marmalade são 

as vozes que vão a concurso. 

Haverá também actuações de 

Nicolas Alves e Filipe Sambado. No 

júri, Maro, Neev, Alex D’Alva 

Teixeira, Márcia, Carlos Mendes, 

Sara Correia e Pedro Ribeiro. 

TEATRO 

Casa com Árvores Dentro 
RTP2, 22h02 
Estreia. Em 2022, Cláudia Semedo 

criou este espectáculo escrito por 

Gisela Casimiro que lida com o 

medo, entre conceitos como o 

etnocentrismo, a gordofobia, o 

capacitismo ou o privilégio, ao 

olhar para uma casa onde cinco 

pessoas vivem. No elenco, Ana 

Madureira, Catarina Marques 

Lima, Natacha Campos, Pedro 

Peças e Vânia Luz. É uma 

co-produção da Companhia de 

Actores, da RTP2 e do Centro de 

Arte de Ovar. 

INFANTIL 

O Arco Mágico (VP) 
TVCine Emotion, 8h25 
Quando o gol nho Delphi 

descobre uma espécie de portal 

mágico que transforma quem o 

atravessa na criatura que quiser, 

ca maravilhado. Uma aventura 

animada escrita e realizada por 

Vasiliy Rovenskiy (Duas Caudas: 

Uma Aventura Espacial, Pinóquio: 

A Verdadeira História).

CINEMA

FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

12,3%%
0,7

15,4

16,4

40,5

Os mais vistos da TV
Quinta-feira, 02

RTP1
SIC
TVI
TVI
TVI

10,5
10,5
9,9
9,8
9,2

Aud.% Share

22,6
19,8
18,7
19,8
19,6

O Preço Certo
Jornal da Noite
Jornal Nacional
Festa é Festa VI
Vai ou Racha

Remorsos 

29Operação Outono  

é Festa 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Sábado, 4 de Março de 2023 • 49

Domingo, 5

Min. Máx.
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Meteorologia

Guia

COM O
APOIO:

Ai Weiwei é um 
dos mais importantes 
artistas do nosso tempo. 
Um activista incansável 
e um crítico de sistemas 
autoritários

Figura incomparável 
no mundo da arte, 
cria obras poderosas 
– instalações, vídeos, 
documentários 
– que provocam 
e questionam. 

É o director por um 
dia no 33.º aniversário 
do PÚBLICO. 
Na edição de 5 de Março 
e em publico.pt

ARTISTA

Ai Weiwei Studio
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Iniciativas
Público

Terça, 7 
Colecção História do Design 
Gráfico em Portugal – 
Perspectivas críticas 
Vol. 7 – Depois do Modernismo: 
do pósmoderno ao digital 
Esta colecção fruto da  
parceria entre o PÚBLICO  
e a 100 Folhas e que foi 
interrompida em Dezembro,  
é agora retomada e todos  
os leitores que tenham adquirido  
os seis livros anteriores podem 
trocá-los gratuitamente nos  
seus pontos de venda.  
A viagem pela historiografia do 
design gráfico, ilustração e 
cultura visual em Portugal,  
desde o século XII até aos nossos 
dias está de volta. 
 
Quinta, 9 
Colecção Agora, 
 agora e mais agora 
Vol. 4 - Memória quarta:  
da emancipação 
Esta colecção semanal 
responde às grandes  
perguntas do último milénio.  
Os dilemas que se viviam há  
mil anos são muito semelhantes 
aos de hoje. Quem o diz é Rui 
Tavares no seu podcast criado 
durante a pandemia e que  
agora se transforma numa 
colecção de sete livros.   
 
Sábado, 11 
Colecção Biblioteca P 
Vol. 2 – Calígula,  
de Albert Camus 
O PÚBLICO desafiou os  
seus leitores a criarem  
a sua própria colecção,  
e apresenta-a agora no seu  
33.º aniversário. Uma selecção  
de grandes obras e grandes 
autores, livros fora de série,  
numa colecção feita pelos  
leitores e para os leitores.

Agenda

A revolução digital 

Livros

Em 1983, o designer e historiador 

norte-americano Philip A. Meggs 

Philip publicou a primeira edição de 

A Histor y of Graphic Design,  

uma obra central não só pela recep-

ção crítica que gerou, mas, segundo 

José Bártolo, investigador e docente 

universitário responsável pela colec-

ção História do Design Grá co em 

Portugal — Perspectivas Críticas, 

“pelo modo como rapidamente  

foi inscrita como um momento  

da história do design e uma produ-

ção central para se debater as for-

mas de fazer história, as diferentes 

metodologias e perspectivas  

contexto de profunda crise nancei-

ra, que leva à intervenção do FMI, 

que se começa a desenhar no Bairro 

Alto uma nova movida lisboeta. 

O sétimo volume da colecção que 

agora é distribuído com o PÚBLICO 

olha para este período. Com a déca-

da de 1980, uma nova revolução, 

desta vez tecnológica, altera o modo 

de fazer e de pensar o design. Neste 

volume retrata-se a transição digital 

do design português, a integração de 

novos media e as tendências formais 

— do pós-moderno ao grunge — que 

se re ectem nos projectos de uma 

nova geração de designers já forma-

da em democracia. 

 

Entretanto, se ainda não trocou 
os seus primeiros seis volumes 
pelos da nova edição, ainda 
pode fazê-lo, quer no seu 
quiosque, quer com o PÚBLICO. 
Para mais informações contacte: 
coleccoes@publico.pt ou 
 210 111 020.

mica e cultural. Enquanto, em plena 

Guerra Fria, os Estados Unidos da 

América anunciavam medidas de 

embargo económico à União Sovié-

tica, no Japão era lançado um video-

jogo que haveria de conquistar o 

mundo: o Pacman. Assistia-se à cria-

ção da CNN, o primeiro canal infor-

mativo por cabo com emissões con-

tínuas e ao registo do primeiro 

paciente infectado com sida, assim 

como ao lançamento do modelo 5150 

da IBM, ao início das emissões do 

primeiro canal televisivo baseado em 

videoclips, a MTV, ao lançamento do 

Space Shuttle Columbia e, pouco 

depois, ao surgimento da Internet 

em Janeiro de 1983.   

Num pós-25 de Abril, Portugal atra-

vessava também um período de pro-

fundas mudanças. A democratização 

e descolonização eram termos com-

plexos. Após a morte do primeiro- 

-ministro Francisco Sá Carneiro, a 

coesão da Aliança Democrática então 

no Governo desmorona-se e é num 

Colecção Biblioteca P 
Vol. 2 - Calígula, 
 de Albert Camus 
Sábado, 11 de Março 
Por +10,90 euros

Uma peça de Camus entre  
as escolhas dos leitores 

Design

John, Chau eur Russo, de Max du Veu-

zit, marcou uma geração. O livro da 

antiga literatura azul — agora diz-se 

“cor-de-rosa” — marcava presença em 

muitas casas portuguesas, tendo sido 

lido assiduamente por uma geração de 

mães e avós dos anos 1970/1980. Fazia 

parte das 118 obras que o PÚBLICO pôs 

a votação dos leitores e das quais saí-

ram as dez a gurar nesta nova colec-

ção Biblioteca P, mas John cou pelo 

caminho. Foi talvez das grandes sur-

presas da votação, confessa Luís 

Gomes, livreiro alfarrabista e principal 

impulsionador desta colecção. A nal, 

ao longo dos seus 30 anos de pro ssão, 

é um dos livros mais pedidos recor-

rentemente por senhoras que o que-

rem oferecer a uma lha ou neta. 

A escolha para os 118 títulos ini-

ciais foi exactamente esta, explica 

Luís: “Títulos que zessem parte de 

um conhecimento que adquiri com 

os meus clientes ao longo dos anos. 

Títulos que alguns avós e pais 

tinham lido na sua juventude e que-

riam passar adiante, mas muitas 

vezes não os conseguiam encontrar 

por estarem esgotados”. Obras difí-

ceis de encontrar e que cam perdi-

das na memória colectiva.  

E os leitores decidiram. Agora a 

nova colecção Biblioteca P edita dez 

livros fora de série, dez obras de 

grandes autores esgotadas, raras ou 

descontinuadas nas editoras que 

têm agora uma nova vida. Uma 

colecção em parceria com a editora 

A Bela e o Monstro e com a colabo-

ração do livreiro alfarrabista Luís 

Gomes, que antecipa o 33º aniver-

sário do PÚBLICO. 

Uma peça fora de série 
O segundo volume desta colecção é 

Calígula, de Albert Camus, uma peça 

sobre o poder como motor da des-

Col. História do Design Gráfico 
em Portugal 
Vol. 7 - Depois do Modernismo: 
do pós moderno ao digital 
Terça-feira, 7 de Março 
Por + 9,90 euros

coberta do monstro que cada um de 

nós arrasta dentro de si. Publicada 

pela primeira vez em 1938, saiu pela 

primeira vez em Portugal sob a chan-

cela dos Livros do Brasil. “Camus, ao 

contrário de outros dramaturgos do 

seu tempo, não fez do teatro o palco 

de acções humanas desalinhadas, 

esforçando-se, pelo contrário, por 

encontrar, numa linguagem moder-

na, o sentido do próprio não-sentido 

de uma época nascida dos escom-

bros da I Guerra Mundial e que, por 

isso mesmo, encontrava na arte do 

absurdo (no teatro), o re exo mais 

evidente da fractura moderna”, 

escreve o professor e poeta António 

Carlos Cortez, no prefácio desta edi-

ção PÚBLICO. “Camus recusa seguir 

essa espécie de forma-feita do teatro 

não-linear, preferindo descobrir, 

como vemos em Calígula, o âmago 

do trágico a partir de uma lógica 

implacável de acções humanas onde 

tudo se resolve: a técnica teatral, os 

problemas de expressão”. 

Uma obra para descobrir, no próxi-

mo sábado, com o seu jornal.

de abordagem, em suma, um livro 

central para que se iniciasse um 

debate crítico sobre o que a história 

devia ser”.  

O mundo vivia então um período 

de enorme ebulição política, econó-

Albert Camus 

A
lbert Camus nasceu  
em Mondovi,  
na Argélia, em 1913. 
Licenciado em Filosofia, 

participou na Resistência 
Francesa durante a  
Segunda Guerra Mundial  
e foi então um dos  
fundadores do jornal  
de esquerda Combat.  
Em 1957 foi consagrado  
com o Prémio Nobel  
da Literatura pelo conjunto  
de uma obra que o afirmou 
como um dos grandes 
pensadores do século XX.  
Dos seus títulos ensaísticos 
destacam-se O Mito  
de Sísifo (1942) e O Homem 
Revoltado (1951); na ficção, 
são incontornáveis  
O Estrangeiro (1942), A Peste 
(1947) e A Queda (1956). 

Um total de 118 livros foi colocado à votação 
dos leitores e dez saíram vencedores. Uma 

“passagem de testemunho literário para as 
novas gerações”, diz o coordenador da 

colecção, o livreiro e alfarrabista Luís Gomes 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Sábado, 4 de Março de 2023 • 51

História

Col. Agora, agora e mais agora 
Vol. 4 - Memória quarta:  
da emancipação 
Quinta-feira, 9 de Março 
Por + 8€

Sobre a emancipação 

Se a terceira memória de Rui Tavares 

em Agora, agora e mais agora foi dedi-

cada ao “fanatismo”, a quarta só 

poderia tratar da “emancipação”. 

“Nesta conversa, para entrarmos no 

debate da emancipação, utilizaremos 

dois textos que por vezes são conside-

rados divergentes, mas que acredito 

serem-no apenas no estilo: Cândido, 

ou o Otimismo, de Voltaire, e a respos-

ta de Kant à pergunta ‘O que é o Ilu-

minismo?’”, explica o autor. “Para 

Kant, o Iluminismo é a emancipa-

ção, é o abandono de uma tutela a 

que a humanidade se autoimpôs, 

uma tutela de padres, de  reis, de 

pais, de mais velhos, de hierar-

quias, de nobreza e aristocracia. A 

humanidade, segundo Kant, não 

precisa dessa tutela, ou precisou 

dela apenas durante a infância, 

devendo agora emancipar-se, ou 

seja, passar à vida adulta. Só que, 

para Kant, a emancipação é um 

simples ato da vontade, ordenado 

e até ordeiro, fundado numa ínti-

ma convicção, apenas limitado por 

dois fatores: pela preguiça ou pela 

cobardia. Uma vez ultrapassadas 

a preguiça e a cobardia, a emanci-

pação é um facto quase inevitável 

da evolução da humanidade, 

como é a chegada da vida adulta 

após a infância. Em Cândido, ou o 

Otimismo, a  emancipação é exa-

tamente o contrário. Cândido era 

um jovem que vivia no castelo do 

barão de Thunder-ten-tronckh. Uma 

vez apanhado com a lha do barão 

por detrás do reposteiro, leva sim-

plesmente um pontapé no traseiro. 

Há uma expulsão do paraíso, contra 

a vontade do próprio Cândido. Essa 

é a emancipação: não a de alguém 

que decide sair de casa, mas a de 

alguém que é expulso de casa. Uma 

emancipação inesperada, um abrir 

de olhos que não se podia antever 

e não se desejava. Trata-se do acor-

dar para um mundo caótico e quase 

inteiramente desprovido de sentido, 

no qual não há nenhum progresso 

moral da humanidade que possa ser 

dado por garantido”, pode ler-se  

no quarto volume da colecção que 

agora é distribuído com o PÚBLICO. 

Num esforço de aproximação de 

duas obras que “se podem ler em 

menos de uma tarde”, Rui Tavares 

procura dar a entender como estas 

duas ideias de modernidade se com-

patibilizam com o mundo visto em 

permanente aleatoriedade e injustiça. 

“No fundo, Kant e Voltaire não se limi-

tam a refutar o contrato político do 

absolutismo. Eles dão-nos pistas para 

um novo contrato da modernidade, 

aquele em que, por um lado, ‘cuida-

mos do nosso jardim’ — na visão pré-

-ecológica de Voltaire, segundo a qual 

temos uma responsabilidade perante 

o planeta —, e aquele em que todos os 

seres humanos, pelo mero facto de 

serem humanos, têm direito a parti-

cipar nas decisões que lhes dizem 

respeito, exercendo a sua cidadania. 

Nem Kant nem Voltaire se referem 

explicitamente àquilo que conhece-

mos por ‘direitos humanos’. E, no 

entanto, é provável que um conceito 

desse género estivesse presente por 

detrás dos seus raciocínios. Como 

diria a lósofa Hannah Arendt no 

século XX, a primeira condição para 

usufruir dos direitos humanos é a 

cidadania, porque a cidadania é ‘o 

direito a ter direitos’.” 

Mas nem só de Kant e Voltaire se 

ocupa esta quarta memória. Se os 

quakers e, em particular, William 

Penn — fundador de uma colónia 

quaker na América a que chamou 

Pensilvânia e dotou de uma constitui-

ção democrática que se tornaria, mais 

tarde, a base da Constituição dos Esta-

dos Unidos da América — merecem 

atenção no início do volume, 

outras guras — reais e ccionadas 

— estão também em destaque ao 

longo das cinco conversas que ali 

se reúnem. É o caso de Benjamin 

Franklin, mas também do general 

Bolkonski, a personagem criada 

por Lev Tolstói em Guerra e Paz. 

“Homens que não perdem tempo 

com aquilo que não compreen-

dem.  Em contrapar t ida,  

[Bolkonski] irrita-se e esclarece: 

‘Em verdade eu vos digo que nun-

ca me aborreci um único dia da 

minha vida!’”, cita Rui Tavares na 

quarta conversa que tem como 

título Homens que nunca se aborre-

cem, onde re ecte sobre o choque 

entre duas gerações: a iluminista 

e a romântica. 

No volume que tem como mote 

Da emancipação, os nomes de 

Olympe de Gouges, Mary Wollsto-

necraft e Leonor da Fonseca 

Pimentel não poderiam car 

esquecidos como o estiveram por 

tanto tempo. Uma francesa, uma 

inglesa e uma portuguesa que, no 

século XVIII, defenderam os direitos 

das mulheres. “A árvore da liberdade 

foi sobejamente regada com o sangue 

de Olympe de Gouges, Mary Wollsto-

necraft e Leonor da Fonseca Pimentel 

— mas os seus frutos foram tardios e 

ainda estão longe de ser provados por 

todos e todas a quem se dirigiram”, 

escreve Rui Tavares na derradeira 

conversa desta quarta memória. “De 

Gouges é uma precursora não só do 

feminismo mas também da ideia sim-

ples mas só agora consensual de que 

os direitos da mulher são direitos 

humanos e de que não há verdadei-

ramente direitos humanos se metade 

da população é excluída destes”.  

d
Se Kant e Voltaire 
abrem as  
portas para  
o debate sobre  
a emancipação,  
na quarta memória 
de Agora, agora e 
mais agora, Rui 
Tavares recorda 
muitos dos que, ao 
longo dos séculos, 
regaram a “árvore 
da liberdade” 

Colecção de 7 livros. PVP unitário 8 €. Preço 

total da colecção 56 €. Stock limitado. 

Periodicidade semanal às quintas-feiras, 

entre 16 de Fevereiro e 30 de Março de 2023.
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 EM BANCA
+8 €

 COM O PÚBLICO

COMPRE AQUI

COLECÇÃO “AGORA, AGORA E MAIS AGORA: 
SEIS MEMÓRIAS DO ÚLTIMO MILÉNIO” 

De  Rui Tavares  

VOL. 3 - MEMÓRIA TERCEIRA: 
GLOBALIZAÇÃO 

Passaram mais de 200 anos desde a última conversa 

de “Agora, agora e mais agora”. Neste volume, viajamos com 

Rui Tavares ao século XVI e recordamos quando o mundo 

se uniu e a cristandade se dividiu, quando se viveu o primeiro 

programa Erasmus e se testemunhou uma revolução 

tecnológica. Numa altura em que falamos e vivemos 

a globalização em primeira mão, relembramos que este 

não é um conceito inovador. Afinal tem mais de 500 anos.

Globalização
ou, como se dizia
antigamente,
utopia
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Desporto Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta

Dongmo e 
Pichardo são 
bicampeões 
europeus

A lançadora e o triplista con rmaram o 
favoritismo em Istambul e renovaram  
os títulos com uma margem confortável

Tiago Pereira esteve perto de sur-

preender no triplo salto (foi quarto 

classi cado), Jessica Inchude seguiu-

-lhe as pisadas no lançamento do 

peso e Arialis Martínez concluiu os 

60m em quinto lugar, igualando o 

recorde nacional. Mas os grandes 

protagonistas do segundo dia dos 

Campeonatos da Europa de pista 

coberta de atletismo foram os suspei-

tos do costume, Pedro Pablo Pichar-

do e Auriol Dongmo, que revalida-

ram os títulos com autoridade.  

Comecemos por Pichardo, o pri-

meiro a entrar em pista. O actual 

campeão olímpico não sentiu quais-

quer dificuldades para se sagrar 

bicampeão europeu. Em Istambul, 

onde decorrem os campeonatos até 

domingo, o atleta português saltou 

17,60m e conquistou a quinta meda-

lha de ouro por Portugal em grandes 

provas internacionais. 

A facilidade com que Pichardo se 

quali cara para a nal já era um indi-

cador ável da diferença face à con-

corrência directa. Em condições 

normais, sem uma limitação física de 

última hora, o triplista português 

tinha todas as condições para chegar 

ao ouro com naturalidade e foi isso 

mesmo que aconteceu. 

Ao primeiro ensaio, o recordista 

nacional conseguiu 17,26m, menos 

do que os 17,48m que tinha obtido 

na meia- nal, mas o su ciente para 

liderar desde logo o concurso. A sua 

superioridade era evidente (tinha 

mais de um metro de margem face 

ao segundo) e, por isso, abdicou do 

segundo salto. 

Na terceira ronda, atrasou um pou-

Nuno Sousa
co a chamada na parte nal da corri-

da, mas ainda foi a tempo de elevar 

a fasquia para os 17,60m, a melhor 

marca mundial do ano e recorde por-

tuguês em pista coberta. Com o 

triunfo na mão, voltou a abdicar da 

quarta e quinta tentativas, para 

encerrar o dia com um nulo. 

Contas feitas, Pedro Pichardo 

soma agora cinco medalhas de ouro 

com a bandeira portuguesa, duas em 

Europeus de pista coberta (antes de 

ontem, tinha vencido em Torun, em 

2021), uma no Europeu ao ar livre 

(2022), outra no Mundial (2022) e 

uma nos Jogos Olímpicos (2021). 

O outro representante português 

em prova, Tiago Pereira, começou 

com um salto interessante, a 16,29m, 

melhorando depois três centímetros 

e, mais tarde, chegando aos 16,51m. 

Um registo que não cou longe dos 

16,65m que apresenta como recorde 

pessoal e que signi ca a melhor mar-

ca do ano para o lisboeta. 

Entre os dois portugueses cara o 

grego Nikolaus Andrikopoulos, que 

arrecadou a prata, com 16,58m, e o 

alemão Max Hess, que fechou o 

pódio, a um centímetro (16,57m). 

Melhor marca europeia 
Tal como aconteceu com Pichardo, 

ninguém conseguiu destronar 

Auriol Dongmo e a portuguesa reva-

lidou com simplicidade o título 

europeu no lançamento do peso.  

Dongmo tem-se mostrado inalcan-

çãvel em pista coberta. Quali cou-se 

para a nal sem aparente di culdade 

e, tal como zera em Torun, em 

2021, nos Europeus indoor, e em 

Belgrado, em 2022, nos Mundiais, 

suplantou toda a concorrência. 

em quarto lugar a portuguesa Jessica 

Inchude, com 18,33m, tendo chega-

do a ocupar provisoriamente a 

segunda posição durante a prova. 

Na pista principal, onde Mariana 

Machado acabou por desistir na nal 

dos 3000 metros, também esteve em 

destaque Arialis Martínez. Em estreia 

por Portugal nos grandes palcos, esta 

velocista de origem cubana quali

cou-se para a nal dos 60 metros e 

discutiu as primeiras posições até ao 

m, terminando em quinto: 7,17s.  

Uma marca que lhe permitiu igua-

lar o recorde nacional, xado por 

Lorène Bazolo em Março de 2020, e 

fechar a prova atrás da suíça Mujinga 

Kambundji (ouro, com 7,00s), da 

polaca Ewa Swoboda (7,09s), da bri-

tânica Daryll Neita (7,12s) e da belga 

Rani Rosius (7,15s).

A bandeira de Portugal foi exibida por duas vezes na pista, na Ataköy Arena

MURAD SEZER/REUTERS

TOLGA BOZOGLU/EPA

Começou a prova com um lança-

mento a 19,63m (ela, que tem 20,43m 

como melhor marca pessoal, obtida 

no ano passado), deixando a perse-

guidora directa a mais de um metro 

de distância. Dois ensaios depois, 

chegou aos 19,76m, a melhor marca 

europeia do ano por larga margem 

e, mesmo com a ligeira aproximação 

da alemã Sara Gambetta (18,83m), 

nunca viu o triunfo posto em causa. 

O quinto lançamento de Dongmo 

cou-se pelos 19,38m e o derradeiro 

ensaio não lhe permitiu melhorar o 

registo (19,62m), mas o essencial 

estava feito e o favoritismo con rma-

do sem mácula. 

Logo atrás, para além de Gam-

betta, na segunda posição do pódio, 

caram a sueca Fanny Roos, que 

arrecadou o bronze com 18,42m, e 

H
oje é a vez de Patrícia 
Mamona saltar para as 
medalhas no triplo salto 
feminino. Pelas 16h50, a 

campeã europeia indoor 
(ganhou em Torun 2021) entra 
em acção na final, para a qual 
conseguiu apurar-se logo ao 
primeiro salto, com 14,09m, a 
segunda melhor marca da 
qualificação. Ainda assim, a 
vice-campeã olímpica ficou 
longe do recorde pessoal de 
14,53m que lhe valeu o título 
europeu há dois anos.   

Mamona na final  
ao primeiro ensaio 
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Desporto

O Ben ca alcançou ontem a sétima 

vitória consecutiva no campeonato e 

cimentou a liderança da prova, graças 

a um triunfo, por 2-0, sobre o Fama-

licão, no Estádio da Luz, no arranque 

da 23.ª jornada. Provisoriamente, os 

“encarnados” aumentaram para 11 

pontos a vantagem sobre o segundo 

classi cado. 

Sem Roger Schmidt no banco e 

com a dupla Aursnes e Florentino em 

risco de falhar a viagem à Madeira, o 

Ben ca aproveitou a abordagem pre-

vidente do Famalicão para se instalar 

no meio-campo minhoto. Re ra-se 

que a equipa de João Pedro Sousa até 

tentou uma entrada pressionante, na 

expectativa de poder apanhar o líder 

do campeonato descompensado. 

Porém, essa foi uma estratégia eféme-

ra, porque rapidamente anulada 

pelos “encarnados”, ainda que às 

“águias” faltasse velocidade e uma 

e caz ocupação dos espaços para 

poderem explorar convenientemen-

te a largura, com Neres à direita e João 

Mário à esquerda. 

As primeiras aproximações do Ben-

ca à baliza de Luiz Júnior nasceram 

de lances de bola parada, com livres 

perigosos na zona frontal, sem que 

daí resultasse qualquer sinal de golo. 

O Famalicão respondeu por Sanca, 

num remate espontâneo a rasar a 

baliza de Vlachodimos. Mas esse 

momento seria a excepção, pelo 

menos até o resultado mudar.  

O Ben ca acabaria por adiantar-se 

num lance em que Riccieli fez um 

mau alívio, devolvendo a bola a Gri-

maldo, que assistiu Gonçalo Ramos   

para o golo que obrigou o Famalicão 

a dividir um pouco mais o jogo (36’). 

A reacção famalicense criou, de 

resto, alguns constrangimentos à 

defesa do Ben ca, que até então se 

limitara a controlar a zona do círculo 

central. Mas a precipitação e ine cá-

cia dos avançados acabou por deter-

minar a vantagem mínima dos lisboe-

tas ao intervalo, com Colombatto a 

não conseguir aproveitar uma situa-

ção de apuro resolvida por Otamendi 

e uma nalização de Pablo Felipe a 

sair longe do alvo. 

Benfica alarga vantagem  
em noite de Gonçalo Ramos

Sem mais tempo a perder, o Ben

ca surgiu decidido no reatamento, 

procurando resolver rapidamente a 

questão e abrir um fosso de 11 pontos 

para o segundo classi cado, aumen-

tando a pressão sobre o rival FCPorto. 

Grimaldo voltou a destacar-se e o 

Famalicão — forçado a deixar o defesa 

Riccieli nas cabinas — parecia algo 

desligado, permitindo algumas boas 

iniciativas do adversário. Neres ten-

tou imitar o lateral espanhol, mas a 

bola voltou a sair ao lado, esgotando-

se praticamente aí o ímpeto ben

quista, já que só à entrada dos últimos 

20 minutos houve motivos para ani-

mar as bancadas: primeiro num 

remate de Gonçalo Ramos que o guar-

dião famalicense anulou; depois num 

cabeceamento de Rafa Silva à barra. 

Na sequência do lance, os “encarna-

dos” ainda reclamaram um penálti, 

por mão de Ivo Rodrigues.  

O jogo entrava na fase mais decisi-

va, em que qualquer erro poderia 

revelar-se determinante e irrecupe-

rável, sempre com o Ben ca por cima 

e o Famalicão sem real capacidade 

para interferir nas contas do campeo-

nato. 

Assim, apesar de saber que não 

podia falhar, sob pena de sofrer um 

golo numa transição ou num qual-

quer lance de bola parada, o Ben ca 

limitou-se a controlar o mais longe 

possível da baliza de Vlachodimos, 

espreitando a possibilidade de colo-

car uma pedra sobre o assunto, o que 

Gonçalo Ramos assumiu, com um 

“bis”, aos 90+3’, numa noite que 

poderia ter cado resolvida mais 

cedo, mas que acabou por servir os 

objectivos da equipa, com a liderança 

alargada da Liga.

Jornada 23 
Boavista-Arouca 0-0 
Benfica-Famalicão 2-0 
Estoril-Vizela 15h30, SPTV 
Portimonense-Sporting 18h, SPTV 
Desp. Chaves-FC Porto 20h30, SPTV 
Gil Vicente-Marítimo dom, 15h30, SPTV 
Santa Clara-Vitória SC dom, 17h, SPTV 
Sp. Braga-Rio Ave dom, 20h30, SPTV 
Casa Pia-P. Ferreira  seg, 20h15, SPTV

 J  V  E  D  M-S  P

1 Benfica 23 20 2 1 58 - 13 62 
2 FC Porto 22 16 3 3 49 - 14 51 
3 Sp. Braga 22 16 1 5 48 - 22 49 
4 Sporting 22 14 2 6 45 - 23 44 
5 V. Guimarães 22 11 4 7 21 - 21 37 
6 Arouca 23 9 7 7 26 - 31 34 
7 Casa Pia 22 9 5 8 18 - 22 32 
8 Boavista 23 8 6 9 27 - 35 30 
9 Famalicão 23 8 3 12 22 - 31 27 
10 Rio Ave 22 7 6 9 21 - 25 27 
11 Vizela 22 7 5 10 23 - 23 26 
12 Portimonense 22 8 2 12 18 - 28 26 
13 Desp. Chaves 22 6 8 8 21 - 28 26 
14 Gil Vicente 22 7 5 10 23 - 29 26 
15 Estoril 22 6 4 12 19 - 31 22 
16 Marítimo 22 4 4 14 17 - 40 16 
17 Santa Clara 22 3 6 13 16 - 32 15 
18 P. Ferreira 22 3 3 16 16 - 40 12

I Liga 

Próxima jornada   
FC Porto-Estoril, P. Ferreira-Santa Clara,  
Desp. Chaves-Portimonense,  
Vitória SC-Arouca, Vizela-Sp. Braga,  
Rio Ave-Gil Vicente, Marítimo-Benfica,  
Sporting-Boavista, Famalicão-Casa Pia

Próxima Jornada  Moreirense-Penafiel,  
Trofense-Nacional, Torreense-FC Porto B, 
Vilafranquense-Farense, Mafra-Ac. Viseu,  
Oliveirense-Feirense, Leixões-E. Amadora, 
Sp. Covilhã-Benfica B, B SAD-Tondela

II Liga

Jornada 23 
Penafiel-Oliveirense 11h, SPTV 
Benfica B- Vilafranquense 11h, BTV 
Moreirense-Trofense 14h, SPTV 
Tondela-Torreense 15h30, SPTV 
Farense-Leixões dom, 11h, SPTV 
Ac. Viseu-E. Amadora dom, 14h, SPTV 
Nacional-Sp. Covilhã dom, 14h 
Feirense-B SAD dom, 15h30 
FC Porto B-Mafra dom, 15h30, PC  

 J  V  E  D  M-S  P

1 Moreirense 22 15 5 2 45 - 21 50 
2 E. Amadora 22 10 11 1 35 - 21 41 
3 Ac. Viseu 22 10 8 4 37 - 27 38 
4 Farense 22 11 5 6 34 - 26 38 
5 Vilafranquense 22 9 6 7 30 - 25 33 
6 FC Porto B 22 8 6 8 29 - 25 30 
7 Penafiel 22 7 9 6 23 - 24 30 
8 Oliveirense 22 7 8 7 32 - 33 29 
9 Leixões 22 7 8 7 22 - 22 29 
10 Feirense 22 6 10 6 28 - 27 28 
11 Tondela 22 5 13 4 23 - 20 28 
12 Torreense 22 8 3 11 19 - 26 27 
13 Benfica B 22 7 6 9 37 - 38 27 
14 Nacional 22 6 6 10 24 - 27 24 
15 Mafra 22 5 7 10 27 - 37 22 
16 B SAD 22 5 5 12 30 - 42 20 
17 Trofense 22 5 4 13 18 - 36 19 
18 Sp. Covilhã 22 4 6 12 18 - 34 18

I Liga 
15 golos Gonçalo Ramos (Benfica)  
14 golos João Mário (Benfica)  
II Liga  
18 golos  André Clóvis (AC. Viseu) 

MELHORES MARCADORES

Dois golos do avançado 
bastaram para superar um 
Famalicão sem capacidade 
nem vocação para atrasar  
o líder do campeonato

Crónica de jogo

Augusto Bernardino

JOSE SENA GOULAO/EPA

Positivo/Negativo

Gonçalo Ramos 
Bisou e voltou a assumir a 
liderança dos melhores 
marcadores. Apareceu nos 
momentos certos para 
resolver uma noite menos 
inspirada da equipa. 
 
Grimaldo 
Deu o impulso necessário 
para furar o bloqueio 
montado pelo Famalicão, 
conseguindo a nona 
assistência e mais um par 
de remates de perigo. 
 
Riccieli 
Abriu a brecha de que o 
Benfica precisava ao 
devolver a Grimaldo uma 
bola que tinha de aliviar. O 
espanhol foi rápido a 
assistir Gonçalo Ramos.

Estádio da Luz, em Lisboa 
Espectadores 56.995 
 
Benfica Vlachodimos; Bah, António 
Silva, Otamendi a71’, Grimaldo; 
Florentino, Aursnes; David Neres  
(João Neves, 87’), Rafa (Musa, 82’), 
João Mário; Gonçalo Ramos.  
Treinador Roger Schmidt 
 
Famalicão Luiz Júnior; Penetra, 
Riccieli (Aguirregabiria, 46’ a79’) Mihaj 
a60’ Francisco Moura; Sanca (Gustavo 
Sá, 71’ a73’), Zaydou, Colombatto 
(David, 71’), Iván Jaime (Kadile, 87’);  
Ivo Rodrigues, Pablo (Deni Junior, 60’).  
Treinador João Pedro Sousa 
 
Árbitro Artur Soares Dias (AF Porto)  
VAR Vasco Santos (AF Porto) 

Benfica                              2 
Gonçalo Ramos 36’ e 90+3’

Famalicão                      0 

Com 15 golos, Gonçalo Ramos 
assumiu o comando da lista de 
goleadores do campeonato
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Planisférico

Planisférico é uma rubrica 
quinzenal sobre histórias e 
campeonatos de futebol 
periférico. Ver mais em  
publico.pt/planisferico

Marco Vaza

Um Mundial de futebol (ou qualquer 

outra grande competição desportiva) 

é uma fachada de perfeição para um 

país imperfeito. Nem é preciso recuar 

muito no tempo. O Mundial do Qatar, 

em termos organizativos, andou per-

to da perfeição, teve futebol de alta 

qualidade e aquele Argentina-França 

com Messi a bater-se com Mbappé 

pelo título talvez tenha sido a melhor 

nal de sempre, mas, atrás da facha-

da, foi um Mundial problemático. Há 

44 anos, a Argentina queria projectar 

uma imagem para o mundo que não 

fosse a de uma ditadura militar repres-

siva (que era) e até contratou uma 

agência de publicidade norte-ameri-

cana durante o Mundial de futebol 

que iria receber em 1978 e que teria a 

selecção da casa como vencedora. 

A Argentina de Kempes, Ardilles e 

Passarella ganhou à (então conhecida 

como) Holanda sem Cruy  e celebrou 

num relvado do Monumental que 

parecia pincelado pela neve. Mas não 

era neve. Só nevou em Buenos Aires 

uma vez no último século e não foi a 

25 de Junho de 1978, o dia da nal. 

Aquelas pintas brancas sobre a relva 

verde eram os papelinhos que saíram 

das mãos dos “hinchas” que ocupa-

vam as bancadas do estádio. E não há 

nada mais argentino num estádio de 

futebol do que atirar papelinhos e 

desenrolar rolos de papel higiénico 

para celebrar a equipa da casa.  

Mas a ditadura queria estádios lim-

pos durante o Mundial, para ajudar à 

imagem de um país ordeiro, e não 

queria papelinhos, papel higiénico ou 

serpentinas durante o torneio. Contra 

a ditadura da limpeza, ergueu-se uma 

resistência liderada por uma perso-

nagem de banda desenhada chamada 

Clemente. E, como se viu na nal, 

Clemente ganhou a batalha. 

Clemente vivia na última página do 

diário argentino Clarín desde 1973, 

criação humorística do desenhador 

Carlos Loiseau, “Caloi”, um pássaro 

amarelo sem braços e bico redondo 

que gostava de futebol e só comia 

azeitonas e era do Boca Juniors. 

Começara como personagem secun-

dária, mas rapidamente ganhou o 

papel de protagonista, imensamente 

popular entre os argentinos. 

“Caloi” deu a Clemente tudo o que 

os argentinos tinham, incluindo, cla-

ro, o futebol, numa altura em que o 

país balançava entre os militares no 

poder e o regresso de Juán Perón. “Na 

nossa cultura, não podemos escapar 

ao futebol. Para os argentinos, não é 

apenas um entretenimento ou um 

espectáculo, faz parte da nossa idios-

sincrasia. O calorzito desses dias, 

mais a alma de puto do bairro que 

temos e que foi tão importante na 

formação da minha geração, assim se 

formou a substância de Clemente”, 

contou “Caloi”, em 2008. 

Quando Clemente “nasceu”, já há 

muito que se sabia que a Argentina 

iria receber o Mundial de futebol em 

1978. O torneio já estava em fase de 

aceleração quando a junta militar 

liderada pelo general Jorge Videla 

assumiu o poder após um golpe de 

Estado que depôs Isabel Perón, viúva 

de Juán Perón que tinha assumido a 

presidência após a sua morte. 

Para a junta de Videla, o Mundial 

era uma oportunidade. Com a ajuda 

de uma agência de publicidade norte-

americana, organizou-se uma campa-

nha de limpeza de imagem, para 

mostrar ao mundo um país limpo e 

organizado e não um país com solda-

dos e tanques na rua que prendia e 

torturava os inimigos do regime.  

     Uma das directivas para o Mundial 

era ter os estádios limpos para as 

câmaras e para os turistas. Pela voz 

de José Maria Muñoz, famoso locutor 

argentino da altura, pedia-se aos 

adeptos que não atirassem papeli-

nhos durante os jogos, uma tradição 

argentina que já vinha desde o início 

dos anos 1960. E não eram só pala-

vras de ordem. Os militares que con-

trolavam as entradas nos estádios 

con scavam aos adeptos tudo o que 

fosse papel — jornais, papel higiénico 

— e que pudesse ser transformado 

em confetti. Com estas ordens, justi-

cadas por uma alegada ameaça da 

FIFA (que era inventada) em castigar 

a Argentina, levar papelinhos para o 

estádio tornou-se num acto de resis-

tência. E Clemente, o pássaro que só 

comia azeitonas, tornou-se num 

improvável herói. 

“O Governo tratava os argentinos 

como verdadeiros delinquentes e 

inadaptados. O subtexto era ‘aqui 

são todos uns lhos da puta, mas 

não queremos que ninguém veja’. 

Pediam-nos a imagem de um país 

civilizado. Muñoz começou a sua 

campanha pessoal contra os pape-

linhos, para que não déssemos a 

imagem de um país sujo, como se 

fosse ali que estava a sujidade”, 

explicou “Caloi”. Através de Cle-

mente, o humorista iniciou uma 

guerra pelo direito dos “hinchas” a 

atirar papelinhos nos estádios. 

Nas tiras de última página do Clarín 

e nas que eram publicadas no El Gra-

fico, Clemente assumia o lado dos 

adeptos, num gesto simbólico de luta 

Mario Kempes, 
uma das figuras da 
selecção da Argentina 
no Mundial de 1978

A guerra dos papelinhos

A ditadura argentina queria 
relvados limpos no Mundial 
de 1978, mas falhou graças 
ao acto de resistência de um 
pássaro de banda desenhada

contra a ditadura. “O meu pai sempre 

dizia que conseguiu alcançar uma 

subtileza su ciente para evitar a cen-

sura no último momento”, contou 

Tute, um dos lhos de “Caloi” (tam-

bém um desenhador) em declarações 

reproduzidas pela revista Líbero. 

“Tiren papelitos!” 
O apelo de Clemente durante o Mun-

dial era apenas este: “Tiren papelitos 

muchachos!” (“Atirem papelinhos, 

rapazes!”). Menotti, o seleccionador 

argentino em 1978, gostava dos pape-

linhos e, quando lhe perguntaram 

sobre esta guerra, estava do lado dos 

adeptos: “É uma prova de alento que 

os jogadores apreciam muito.” E, nes-

ta missão, o pássaro teve um aliado 

improvável, a FIFA, que, neste Mun-

dial, fechou os olhos a muitas coisas 

que se passavam na Argentina. O pró-

prio João Havelange não via mal 

nenhum nos papelinhos. “Talvez não 

seja muito higiénico, mas é pitoresco. 

E não prejudica o desenrolar do 

jogo”, declarou o brasileiro que foi 

presidente da FIFA durante 24 anos. 

A popularidade de Clemente 

suplantava até a da mascote o cial do 

Mundial, o “Gauchito”, um rapaz ves-

tido de gaúcho com as cores da Argen-

tina. Tanto assim era que pediram a 

“Caloi” que desenhasse uma versão 

pixelizada de Clemente para aparecer 

no quadro que mostrava o resultado. 

E, com Clemente, aparecia a mensa-

gem a pedir aos adeptos que inundas-

sem o relvado de papelinhos. 

Clemente ganhou a batalha. No dia 

da nal entre Argentina e Holanda, o 

relvado do Monumental cou cober-

to por papéis, e alguns por lá caram 

durante o jogo, como uma passadeira 

verde pintalgada de branco para os 

dois golos de Kempes e um de Berton, 

que deram o triunfo à Argentina por 

3-1, após prolongamento. 

Clemente morou nas páginas do 

Clarín até 2012, ano da morte do seu 

autor, uma gura muito querida dos 

argentinos. “Foi muito mais do que 

um analista e um adepto de futebol. 

Passou uma mensagem progressista 

e cultural contundente, indirecta-

mente combativo, numa época muito 

dura. Era possível fazê-lo com humor 

porque quem estava no poder não 

percebia: achavam que o Clemente 

era só um bonequinho”, resumiu 

Menotti, o seleccionador campeão.

Desporto

Breves

Ténis

Automobilismo

Medvedev quebra 
começo de 2023 
perfeito de Djokovic

Mundial de Ralicrosse 
2023 arranca com 
etapa em Montalegre

O sérvio Novak Djokovic viu  
interrompido o início de ano 
perfeito, ao sofrer a primeira 
derrota em 16 encontros em 
2023, frente ao russo Daniil 
Medvedev, nas meias-finais do 
torneio do Dubai. Depois de 15 
vitórias a abrir a temporada, 
Djokovic, número um mundial, 
foi batido por Medvedev (7.º) 
por 6-4 e 6-4, em 1h36m. 
Numa semana em que se 
tornou o tenista com mais 
tempo à frente do ranking, 
Novak não conseguiu vencer o 
terceiro torneio da temporada, 
depois de Adelaide e do Open 
da Austrália, primeira prova  
do Grand Slam da época. 
Medvedev, que obteve a 
segunda vitória em seis 
encontros frente a Djokovic, 
somou a 13.ª vitória seguida e, 
na final do Dubai, vai encontrar 
o compatriota Andrey Rublev.

Montalegre vai acolher a 
primeira etapa do Mundial de 
Ralicrosse, a 3 e 4 de Junho, 
segundo a alteração ao 
calendário divulgada ontem 
pela Federação Internacional 
do Automóvel (FIA). De acordo 
com o organismo, esta 
mudança “promete reforçar o 
número de inscritos e o 
espectáculo na pista 
portuguesa” no ano em que 
“celebra o 25.º aniversário”. 
Montalegre regressa, assim, à 
posição de primeira prova do 
Mundial de Ralicrosse (estava 
prevista para 26 e 27 de 
Agosto), competição que 
acolhe pela oitava vez. O 
circuito localizado na serra do 
Larouco será também palco 
do teste oficial de pré-época.

DR
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Max Verstappen defende trono,  
com rivais a apertarem o cerco 

Emoções da Fórmula 1 
estão de volta no arranque 
do Mundial, marcado para 
o Bahrein, em temporada 
de 23 Grandes Prémios

Augusto Bernardino

Luzes, câmara, acção! Terminou a 

espera. Servidos como aperitivo os 

três dias de testes e a quinta tempo-

rada do Drive to Survive, está tudo a 

postos para o arranque da 74.ª edi-

ção do Mundial de Fórmula 1, agen-

dado para este m-de-semana no 

Bahrein, primeiro de 23 Grandes 

Prémios da época em que o Red Bull 

do neerlandês Max Verstappen vol-

ta a ostentar o número 1. 

Para além da defesa do título de 

construtores e segundo consecutivo 

do piloto de 25 anos nascido em Has-

selt, na Bélgica, a formação de Milton 

Keynes ameaça prolongar a posição 

hegemónica de 2022, bem patente nos 

17 triunfos (15 só para o campeão do 

mundo) alcançados em 22 corridas. 

Isto, obviamente, sem descurar a 

resposta dos rivais, em particular da 

Ferrari e da Mercedes, que vão aper-

tando o cerco depois de uma tem-

porada intermitente dos italianos e 

um ano falhado dos alemães. Tudo 

num ano que já garantiu a primeira 

polémica, fruto das medidas decre-

tadas pela Federação Internacional 

do Automóvel (FIA) relativamente 

às manifestações de carácter políti-

co, religioso ou ideológico, proibin-

do a ostentação de símbolos ou 

peças de vestuário durante os 

momentos que antecedem a compe-

tição e nas cerimónias de pódio. Posi-

ção a prometer acesa discussão. 

Assimiladas as profundas altera-

ções regulamentares de 2022, ate-

nuados ou mesmo solucionados os 

desa os daí resultantes — pelo 

menos a aferir pelos três dias de tes-

tes no Bahrein—, os motores da Fór-

mula 1 parecem prontos para provar 

a abilidade desejada para 2023, 

ano de renovadas esperanças para 

alguns protagonistas, como Lewis 

Hamilton e Charles Leclerc. 

Depois de um primeiro título de 

campeão manchado por interpreta-

ções dos regulamentos eivadas de 

equívocos catalogados e arquivados 

como “erro humano” do director de 

prova, Max Verstappen impôs-se de 

forma categórica em 2022. Agora, 

apesar das penalizações decretadas 

pela FIA à Red Bull — na sequência 

da violação dos limites orçamentais 

— a condicionarem o desenvolvimen-

to do RB19, a vantagem competitiva 

conquistada nos últimos dois anos, 

especialmente face à Mercedes, con-

tinua a dar garantias de liderança. 

Na expectativa surge a Ferrari, 

agora sob o comando do francês Fré-

déric Vasseur (ex-Alfa Romeo), suces-

sor de Mattia Binotto. Sem vencer 

um Mundial desde 2008, a equipa de 

Maranello terá de resolver os proble-

mas de abilidade da unidade de 

potência que comprometeram a 

segunda metade de 2022 e não repe-

tir algumas das decisões e estratégias 

erráticas nos momentos cruciais. 

O facto de a escuderia italiana não 

ser clara quanto à de nição hierárqui-

ca dos pilotos (apesar de a prioridade 

dada à renovação com Leclerc ser reve-

ladora da preferência em relação a 

Carlos Sainz) poderá ser algo a rever. 

Depois de um ano sabático, a Mer-

cedes procura acelerar a reabilitação 

pressão, já que os resultados não 

acompanham o nível de investimen-

to dos patrões, que não excluem a 

possibilidade de vender uma escu-

deria que exige, actualmente, um 

investimento superior à campeã 

mundial Red Bull, com um retorno 

obviamente muito inferior, tanto 

desportivo como nanceiro. 

Dança de cadeiras 
A nível de pilotos, com a despedida 

de Sebastian Vettel e as dispensas de 

Daniel Ricciardo e Mick Schumacher 

(serão pilotos de testes de Red Bull e 

Mercedes) e de Nicholas Lati , regis-

taram-se quatro entradas e duas tro-

cas. Red Bull, Ferrari, Mercedes e 

Alfa Romeo mantiveram o gurino. 

Alonso mudou-se para a Aston Mar-

tin e Gasly para a Alpine. Os restantes 

lugares foram preenchidos por três 

estreantes e um veterano.  

     A McLaren contratou Oscar Piastri 

e a Williams garantiu Sargeant Logan, 

enquanto a AlphaTauri anunciou De 

Vries. A Haas, por seu lado, recorreu 

à experiência de Nico Hulkenberg. 

Todos a postos para a maratona de 

23 corridas. Inicialmente estavam 

previstas 24 provas, mas o Grande 

Prémio da China saiu do calendário 

pelo quarto ano consecutivo. Las 

Vegas é a novidade, juntando-se a 

Miami e Austin pelos Estados Unidos. 

O GP da Rússia foi banido e França 

saiu da agenda, à qual regressa o GP 

do Qatar. De notar o aumento de três 

para seis corridas de sprint, a dispu-

tar aos sábados no Azerbaijão, Áus-

tria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos 

(Circuito das Américas) e Brasil.  

A sobrecarga do calendário  

motivou a proposta de uma para-

gem obrigatória no Inverno. Peran-

te este cenário, dentro do contexto 

macroeconómico, a FIA aprovou 

um aumento de 1,2 milhões para  

1,8 milhões de dólares por equipa  

e por corrida acima das 21, alteran-

do, assim, o limite orçamental.

do monolugar, com o W14 a superar 

alguns pontos importantes, mas com 

outras questões por resolver. Sem 

poder arriscar descartar o conceito 

que condenou a equipa de Brackley 

ao fracasso, a oito vezes campeã 

mundial desde a era híbrida tem ain-

da algum terreno para recuperar. 

George Russell insta a que o W14 

esteja em pleno a partir do Grande 

Prémio de Emilia Romagna, na 

estreia europeia, agendado para 21 

de Maio. Por essa altura, quando 

todas as equipas estiverem em con-

dições de introduzir os principais 

pacotes de actualizações, a Mercedes 

terá de ter sido capaz de anular a 

diferença para a Red Bull, caso pre-

tenda recuperar o trono da F1. 

Interessados no controlo do 

segundo pelotão, Aston Martin, Alfa 

Romeo e McLaren surgem com boas 

possibilidades de se intrometerem 

na luta pelo quarto lugar garantido 

pela Alpine em 2022. Em Sakhir será 

interessante perceber se as promes-

sas feitas por Fernando Alonso (Lan-

ce Stroll sofreu um acidente em 

Espanha e foi substituído pelo bra-

sileiro Felipe Drugovich nos testes, 

tendo o canadiano anunciado entre-

tanto o regresso na primeira corri-

da) e por Zhou Guanyu, parceiro de 

Valtteri Bottas, se con rmam. 

Ou, na inversa, se a McLaren, a 

comemorar 60 anos de existência, 

será capaz de ultrapassar os proble-

mas sentidos no Bahrein. A Aston 

Martin surpreendeu tanto pela a-

bilidade quanto pela capacidade  

de obter bons tempos, enquanto  

a Alfa Romeo se encontra numa  

fase de transição, a terminar o con-

trato com a Sauber, que será trans-

ferido para a Audi. 

Preto na moda por 
uma questão de peso

A
despertar do pesadelo do 
“porpoising”, a Mercedes 
vai em busca de todos os 
centésimos. Ser terceiro 

entre construtores rendeu mais 
horas de desenvolvimento,  
apesar de baixas na estrutura, 
como a do responsável de 
estratégia, transferido para a 
Williams. A “poupança” na tinta 
levou o prateado dos “flechas”, 
convertidos ao preto e à fibra 
de carbono, que ajuda na 
redução de dois quilos ao peso 
mínimo (796kg) imposto. Após 
a “revolução” regulamentar de 
2022, é nos pormenores que 
reside a vantagem. A evolução 
dos pneus dianteiros, 
responsáveis pela subviragem, 
ajuda a equilibrar. A introdução 
de um pneu de chuva que 
dispensa as mantas, a partir do 
GP Emília Romanha, antecipa o 
contestado fim dos pneus 
aquecidos, em nome da 
redução do impacto ambiental.

Desporto

te este cenário, dentro do contexto

macroeconómico, a FIA aprovou 

um aumento de 1,2 milhões para 

1,8 milhões de dólares por equipa 

e por corrida acima das 21, alteran-

do, assim, o limite orçamental.

Atenta, a Alpine assume-se 100 

por cento francesa com a dupla 

Esteban Ocon e Pierre Gasly, pilotos 

com um passado comum e uma his-

tória de rivalidade familiar que pode 

criar atritos dispensáveis. 

Desejosos por deixar a cauda do 

pelotão, Haas, AlphaTauri e Williams 

terão de reinventar-se. Em risco de 

dissolução, a segunda equipa da Red 

Bull enfrenta um decisivo teste de 

 
 

Max Verstappen  
é o alvo a abater  no 

Mundial de Fórmula 1
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A Igreja portuguesa continua a não saber lidar com os abusos  

Isto é uma mão 
cheia de nada  
— ainda que D. José 
Ornelas tenha 
preferido chamar- 
-lhe ‘uma mão 
cheia de 
compromissos’  

O
 relatório nal da 

Comissão 

Independente para 

o Estudo dos Abusos 

Sexuais de Crianças 

na Igreja Católica 

Portuguesa foi apresentado há 

quase três semanas. Os bispos 

sabiam, há bastante mais tempo 

do que isso, que o relatório não 

iria ser lisonjeiro para a Igreja. 

Não, a excepção portuguesa,  

pela qual alguns ansiavam,  

não existe. Não, os abusos  

de menores não são “um 

fenómeno fundamentalmente 

anglo-saxónico”, como chegou a 

a rmar D. Manuel Linda. São um 

fenómeno americano, europeu, 

africano, asiático, absolutamente 

transversal à Igreja, e potenciado 

por uma cultura de encobrimento 

que não só permitiu a continuação 

dos crimes, como promoveu a sua 

multiplicação, ao empurrar 

padres pedó los de umas 

paróquias para as outras. Com a 

cumplicidade de bispos, cardeais 

e até de papas. 

Este é o maior escândalo da 

Igreja desde a Inquisição. Deve ser 

assumido enquanto tal. Mas não 

foi o que aconteceu ontem, em 

Fátima. Aquilo que vimos foi de 

novo uma Igreja cautelosa, muito 

possivelmente dividida, incapaz 

de tomar medidas vigorosas, e, 

sobretudo, em claríssimo modo de 

contenção de danos. Passaram 

três semanas da terrível 

conferência de imprensa na 

Gulbenkian sobre os abusos, e a 

única coisa que os bispos 

conseguiram acordar de concreto 

foi a construção de um memorial 

às vítimas durante a Jornada 

Mundial da Juventude. Já se sabe: 

a Igreja é excelente em memoriais, 

vigílias e orações. Mas não é disso 

que as vítimas estão à espera. 

Tudo o resto foram promessas 

vagas: “acompanhamento 

espiritual, psicológico e 

psiquiátrico” (não foi explicado 

como, nem por quem); “tolerância 

zero” para com “todos os 

abusadores”; o envio da lista com 

o nome dos alegados pedó los 

para as dioceses respectivas, para 

terem “o devido seguimento por 

parte dos bispos”. 

Ao m de três semanas de 

re exão e suposto debate, isto é 

uma mão cheia de nada — ainda 

que D. José Ornelas tenha 

preferido chamar-lhe “uma mão 

cheia de compromissos”. Olhemos 

para as suas respostas às três 

questões mais sensíveis sobre este 

tema. Indemnizações das vítimas? 

Nem pensar: o responsável é 

quem comete o crime, e a Igreja 

nada tem a ver com isso — como se 

a cumplicidade no encobrimento 

fosse irrelevante, ou como se a 

diocese de Boston não tivesse ido 

à falência nos Estados Unidos por 

causa das indemnizações que teve 

de pagar às vítimas. Afastamento 

dos padres abusadores? É preciso 

analisar com cuidado, porque a 

única coisa que a comissão 

disponibilizou (ouvimos nós 20 

vezes) foi uma lista de nomes, sem 

quaisquer elementos adicionais, o 

que vai di cultar a investigação. E 

quanto à ideia de afastar os bispos 

que encobriram casos? Silêncio 

absoluto e pontapé para o pinhal. 

D. José Ornelas desculpou-se, 

claro: “foi uma reunião 

forçosamente limitada no tempo”; 

“tivemos a manhã ocupada a 

reunir com a comissão”; são 

apenas “linhas de orientação”; há 

“pontos concretos que têm de ser 

negociados”. Mas foi curto. Foi 

muito curto. D. José Ornelas 

adoptou sempre um modo 

defensivo; recusou que a Igreja 

fosse “atracção para pedó los”;  

e esforçou-se para alargar o 

problema da pedo lia à 

sociedade, uma técnica habitual 

para evitar que a Igreja que 

isolada debaixo dos holofotes. 

Mas basta ouvir o Papa 

Francisco falar sobre o tema — não 

tem nada a ver com isto. Após a 

conferência de imprensa, Lisete 

Fradique, do movimento Nós 

Somos Igreja, disse na SIC 

Notícias: “Senti falta de 

compaixão.” Somos dois. Muito 

calculismo; muito pouca empatia.
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