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Opaís está apaixonado por Patrícia 
Mamona. Vibra com a extraordi-
nária atleta que ela é, com as me-
dalhas que ganha, mas também 

elogia sem rubor a simpatia e a beleza. E é 
enorme o respeito intelectual pela atleta de 
alta-competição que estuda para ser enge-
nheira biomédica e foi bolseira na América.  

Ontem as reportagens, os comentários 
nas redes sociais, as conversas de café, iam 
todas no mesmo sentido: a admiração pela 
portuguesa de 32 anos que em pouco mais 
de uma hora fez dois novos recordes nacio-
nais, ultrapassou a fasquia dos 15 metros e 
só foi batida pela venezuelana Yulimar Ro-
jas, que na final olímpica deste domingo 
conseguiu o recorde mundial. 

Quando a medalha de prata ficou garan-
tida, Patrícia Mamona deu pulos de felici-
dade. Não era a sua primeira medalha, mas 
em Jogos Olímpicos ainda só tinha um 13.º 
lugar e um 6.º. Depois colocou uma enor-
me bandeira sobre ombros e celebrou, de 
sorriso aberto. Chegou a abraçar-se para 
ser tirada uma fotografia com a venezuela-
na e com a espanhola Ana Peliteiro, meda-
lha de bronze, que igualmente bateu o re-
corde nacional. A bandeira verde e verme-
lha coexistiu assim por uns segundos com 
as da Venezuela e de Espanha, numa frater-
nidade internacional que também é marca 
dos Jogos Olímpicos apesar da fortíssima 
competição que existe entre os represen-
tantes de duas centenas de países. 

Continuei colado à televisão a assistir. 
Lembrei-me como vivi emoções seme-
lhantes quando tinha 13 anos e fiquei acor-
dado toda a noite para ver na RTP Carlos 
Lopes ganhar a maratona em Los Angeles. 
Até hoje é um dos meus heróis, e não só 
porque a sua vitória fez o hino português 
ser tocado pela primeira nuns Jogos Olím-
picos, mas porque foi preciso muito talento 
e muita dedicação para o atleta de Vilde-
moinhos, Viseu, triunfar em Los Angeles 
aos 37 anos. Foi um ouro de grande garra. 

Todos gostaríamos que também Patrícia 
Mamona ouvisse o hino, até hoje só tocado 
três vezes depois de Los Angeles 1984 e 
sempre graças ao atletismo (para Rosa 
Mota em Seul 1988, para Fernanda Ribeiro 

em Atlanta 1996 e para Nelson Évora em 
Pequim 2008). Mas não senti qualquer de-
silusão com a prata, senti sim enorme sa-
tisfação. E o rosto da nossa atleta mostrava 
ser esse também o seu sentimento. Na con-
versa a quente com a RTP confessou estar 
nas nuvens. Falou de quem lhe veio à cabe-
ça na hora de festejar: o treinador, a família 
e “este grande país, Portugal”. Em simultâ-
neo, quase encabulada, tinha apontado 
para a bandeirinha que tem no fato de trei-
no. Ao ouvi-la, percebi finalmente porque 
os portugueses estão apaixonados por Pa-
trícia Mamona, filha de angolanos, nascida 
em Lisboa e criada em Agualva-Cacém: é 
porque ela está apaixonada por Portugal.  
E o sentimento só pode ser recíproco.

Patrícia Mamona e este grande país que é Portugal

OPINIÃO HOJE
Rodrigo  
Saraiva 
Teoria geral do cabritismo 
PÁG. 10 
 

Paulo  
Baldaia 
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da nossa democracia 
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Shameran  
Abed 
Como fortalecer os esforços 
para combater a pobreza  
PÁG. 21 
 

Margarita  
Correia 
Lembrando Amadeu Ferreira 
PÁG. 26

FOTO DE 1949
O III Rally de Lisboa, cujas 
provas complementares se 
realizavam em maio no 
parque do Estoril, marcava 
a atualidade e chamava 
muita gente àquela zona há 
72 anos. “O público afluiu 
em grande número e 
milhares de pessoas 
seguiram esta fase do 
valioso certame desportivo 
postadas ao longo da pista 
por detrás dos sacos de 
areia que a balizavam. 
Bandeiras das nações 
concorrentes brilhavam 
 ao sol duma tarde 
esplendorosa – e 
imprimiam ao conjunto 
ambiente festivo”, 
descrevia na primeira 
página o DN de 29 de maio 
de 1949.
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Condições de participação:
 

-  Só serão aceites candidaturas relativas aos 1.º e 2.º ciclos 

-  Envio do comprovativo de rendimentos emitido 

pela Junta de Freguesia da área de residência 

e a declaração do estabelecimento de ensino com o 

aproveitamento escolar relativo ao ano 

de 2020/2021 

-  Envio das candidaturas até 7 de agosto para: 

marketing@globalmediagroup.pt  

ou Edifício JN, Direção de Marketing 

Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto

- Divulgação dos 15 premiados no dia 11 de agosto

Candidaturas 

até dia 

7 de agosto

A participação não dispensa a leitura atenta do regulamento.

Saiba mais em www.jn.pt/iniciativas
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AJUDE-NOS A PREMIAR

OS SEUS ALUNOS COM ..

Com o agravamento das desigualdades 

económicas e sociais, devido à situação 

pandémica que ainda vivemos, esta iniciativa, 

em parceria com a Staples e a Opticalia,

vai premiar crianças provenientes de famílias 

carenciadas que se destacam 

pelo seu mérito escolar. 

Ajude-nos a ajudar!
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15 VALES STAPLES DE 500€ 
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TEXTO ARTUR CASSIANO

Oh, meu Deus, o que vou 
fazer com esta filha? 
Aqui só vais arranjar ini-
migos e eu não te reco-

nhecerei presidente da câmara.”  
O pai de Maria Odete Isabel, que 
acabou por ser eleita presidente de 
câmara na Mealhada, levou as 
mãos à cabeça. Uma mulher, e logo 
a filha, candidata nas autárquicas 
só iria dar “problemas e má fama”.  

Santana Maia, na altura presiden-
te do conselho de gerência do Cen-
tro Hospitalar de Coimbra, ainda 
tentou demovê-la. “Ó menina, te-
nha juízo, deixe a política para os 
homens, que nós precisamos mui-
to de si aqui.” Mais tarde, “negociou” 
a saída da farmacêutica: “Mas só 
vais se me prometeres que só ficas 
um mandato, no caso de ganhares.”  

Maria de Lurdes Abreu, eleita pre-
sidente de câmara em Estarreja, re-
corda esse passado de 1976. “Os ho-
mens tinham a primazia da inter-
venção e não queriam aceitar a 
intromissão e a disputa de poder 
por parte das mulheres. (…) Não ti-
vemos facilidades, mas lançámos os 
alicerces, criámos as pontes e abri-
mos os horizontes de desenvolvi-
mento, de inovação e de moderni-
dade.”  

Os episódios citados por Maria 
Antónia Pires de Almeida, investiga-
dora integrada do CIES, ISCTE-IUL, 
no estudo “Eleitos locais em Portu-
gal: os perfis e a questão de género” 
(1974-2017), e apesar das 32 mulhe-
res eleitas presidente de câmara em 
2017 ( somente cinco em 1976), po-
diam ser replicáveis em 2021, 45 
anos após as primeiras eleições au-
tárquicas. A primazia masculina 
mantém-se.  

“As principais barreiras encon-
tram-se na formação das listas par-

tidárias, cujos responsáveis, tanto 
concelhios como distritais, são 
maioritariamente homens. No 
cumprimento da lei da paridade, as 
mulheres são colocadas nas listas, 
mas raramente em primeiro lugar, 
o que as remete para posições não 
elegíveis, ou pelo menos não elegí-
veis para presidente de câmara”, re-
fere a investigadora. 

E é nas bases dos partidos que a 
desigualdade se acentua, onde os 
sintomas da diferenciação são mais 
evidentes. “Existem ainda barreiras percetíveis grandes mudanças na 

forma de fazer política nem nos jo-
gos e estratégias de poder. Os ho-
mens continuam a ter mais ‘redes 
informais’ e a fazer mais lobbying, 
cooperando bastante mais entre 
eles do que o fazem as mulheres en-
tre elas.” 

O puzzle das influências e da “so-
cialização política” pouco ou nada 
mudou e isso “coloca as mulheres 
em desvantagem, porque, como 
ainda não conseguiram construir e 
fortalecer redes, também não con-
seguem construir relações de poder 
ou de influência tão facilmente 
como os homens”, afirma a investi-
gadora.  

E depois parece haver coisas que 
não mudam ou demoram a mudar. 
“Além disso, é às mulheres que con-
tinua a caber a questão da concilia-
ção da vida política e da vida fami-
liar, continuando a carregar a cha-
mada ‘dupla jornada de trabalho’ 
ficando assim muito menos dispo-
níveis para a política.” 

Elza Pais, deputada socialista e 
antiga secretária de Estado da 
Igualdade entre 2009 e 2011, citada 
no estudo, admite que “às vezes 
também não se consegue [ter mais 
mulheres nas listas e em lugar de 
destaque] porque as culturas estão 

feitas no sentido de ser o homem 
que está mais bem posicionado 
para ser o escolhido”. Os dados das 
últimas eleições autárquicas evi-
denciam essa realidade “cultural”: 
6,8% de câmaras sem nenhuma 
mulher, 47,1% com uma mulher 
no terceiro lugar da vereação, 28% 
com uma mulher no quinto lugar, 
24% com uma vice-presidente, 
10,4% com mulheres presidentes 
de câmara.  

E a lei da paridade? “Cumprem-
-na porque são obrigados, mas sem 
grande interesse em colocar mulhe-
res na primeira posição das listas 
nem em ficar bem vistos a nível de 
imagem”, afirma Maria Antónia Pi-
res de Almeida.  

Maria Helena Santos, por seu 
lado, constata que “nos últimos 
tempos, as resistências à lei da pari-
dade, apesar de persistentes, têm 
vindo a diminuir, nomeadamente 
por parte dos dois grandes partidos 
[PS e PSD], mas tal não significa que 
tenham, efetivamente, interioriza-
do o espírito da lei”. 

E recorda que “quando a lei da pa-
ridade foi implementada pela pri-
meira vez, verificámos fortes resis-
tências por parte dos partidos (...) 
sendo contornadas e violadas várias 
listas dos cinco grandes partidos 

“Clubes de homens” 
impedem mulheres 
de liderar câmaras
ESTUDO  Bases locais dos partidos são a “forte barreira” que trava o 
aumento de lideranças  femininas. Aplicação da paridade deixa as 
mulheres em lugares secundários. Escolaridade é mais baixa nos homens.
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fortes [a nível local] à participação 
das mulheres nas reuniões partidá-
rias onde estes temas são discuti-
dos e os candidatos são escolhidos. 
Há distritos onde esse fenómeno é 
muito evidente, como por exemplo 
na Guarda, o distrito onde mais câ-
maras têm zero mulheres no seu 
conjunto de vereadores. A nível lo-
cal há redes políticas preestabeleci-
das nas quais as mulheres têm mui-
ta dificuldade em penetrar.” Como 
se fossem “clubes só de homens” 
sem “mecanismos de supervisão, 
tal como de secções femininas no 
interior da maioria dos corpos dis-
tritais e concelhios dos partidos”, 
explica. 

Maria Helena Santos, doutorada 
em Psicologia Social e das Organiza-
ções e investigadora no CIS-IUL - 
Centro de Investigação e de Inter-
venção Social (ISCTE), revela que 
nos estudos por si realizados “com 
mulheres e homens políticos” se 
percebe que “o poder continua nas 
mãos dos homens, em especial ao 
nível do poder político local (e par-
ticularmente em contextos mais ru-
rais e conservadores)”. 

“As mulheres continuam a perce-
ber-se, e a ser percebidas, como ‘es-
tranhas’ ao contexto”, como ‘as ou-
tras’; e a sentir-se muito inseguras, 
até porque continua a haver uma 
elevada vigilância do seu desempe-
nho; a ser sujeitas a um maior escru-
tínio do que os homens (continuan-
do a ter de provar as suas competên-
cias políticas); a ser sujeitas a 
sanções informais; a encontrar mais 
obstáculos, apesar das suas eleva-
das qualificações”, explica Maria 
Helena Santos. 

Outra dificuldade está na lenti-
dão, no que não muda apesar dos 47 
anos de democracia. “Ainda não são 

“

“No poder local as 
autarcas acabam por 
ter os mesmos 
comportamentos dos 
homens nos mesmos 
cargos, incluindo nos 
casos de baixa 
transparência e 
mesmo de 
corrupção.”  
 
 
“A lei da paridade está 
a ser aplicada nas 
eleições legislativas e 
europeias, mas não 
está a ser eficaz nas 
autárquicas.” 
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com assento parlamentar na altura. 
Também foi evidente a decisão ado-
tada pela maior parte dos partidos 
políticos de cumprirem o ‘mínimo’ 
na composição das listas, colocan-
do, frequentemente, as mulheres 
em 3.º, 6.º e 9.º lugares das listas, ou 
seja, o último lugar obrigatório para 
cumprirem a lei.”  

Num artigo publicado pela Co-
missão para a Cidadania e Igualda-
de de Género, a investigadora expli-
ca que “a política continua a ser es-
truturada pela divisão sexual do 
trabalho e a ‘feminização’ ainda não 
é acompanhada por uma verdadei-
ra partilha do poder entre os ho-
mens e as mulheres”.  

Numa frase: “Eles continuam a 
dominá-lo [o espaço político] e elas 
continuam a ter de lutar para legiti-
mar o seu lugar.” 

E podem as chamadas candida-
turas independentes, aceites pelas 
primeira vez nas eleições autárqui-
cas de 2001 (a revisão constitucional 
de 1997 abriu portas às candidatu-
ras de independentes às câmaras 
municipais), refletir outra realida-
de? Maria Antónia Pires de Almeida 
verifica que aqui a desproporção é 
maior e por três razões: dificuldades 
financeiras, a abstenção e dissidên-
cias políticas.  

“A maioria dos grupos de cida-
dãos eleitores [GCE ] são compostos 
por dissidentes partidários, pessoas 
que já ocuparam algum cargo ante-
rior nas autarquias. E os homens 
nestas situações ocupam uma gran-
de maioria. Assim, os GCE, com as 
suas dificuldades agravadas, tor-
nam-se ainda mais difíceis para as 
mulheres”, constata a investigadora 
que considera “um ato de grande 
coragem política as mulheres enve-
redarem por este caminho de aces-
so aos cargos autárquicos, uma vez 
que um grupo novo e sem a estrutu-
ra pesada do partido poderia ser 
uma alternativa”. Ainda não o é. Dos 
17 eleitos presidentes de câmara, 
apenas três foram mulheres.  

Outra dificuldade é a abstenção. 
Neste cenário, o dos independentes, 
a desvantagem das mulheres é cres-
cente. “Sabendo-se que os mais ve-
lhos votam mais e votam em parti-
dos que já conhecem e em candida-
tos que já deram provas, e estão 
menos abertos a novas candidatu-
ras e ideias diferentes, e que os jo-
vens votam menos (têm taxas de 
abstenção mais altas e maior desin-
teresse pelo processo democrático), 
os GCE ficam em desvantagem e as 
mulheres ainda mais”, considera a 
professora universitária.  

Maria Helena Santos diz que “tal 
resulta não só do regime de género 
vigente na política, mas também da 
ordem de género, digamos, tradi-
cional, instalada na sociedade mais 
alargada, o que significa que todas 
as pessoas são influenciadas, exis-
tindo grandes resistências à mu-
dança, sobretudo quando se trata 
de questões de poder”. 

E há solução? Maria Antónia Pires 
de Almeida acredita que bastaria 
uma modificação no comporta-
mento do eleitorado jovem para 
que a escolha de mulheres para lide-
rar autarquias crescesse: “Tenho 
quase a certeza de que muitos jo-
vens que não votam, se votassem, 
estariam mais recetivos a candida-
turas de grupos de cidadãos eleito-
res e de mulheres.”  

Facto comum e transversal nas 
mulheres que assumiram a lideran-
ça de câmaras municipais é a eleva-
da escolaridade. Elas mais do que 
eles. E não é de agora. “As mulheres 
presidentes das comissões adminis-
trativas [nomeadas para gerir as câ-
maras municipais entre 1974 e 
1976] tinham estudos superiores 
em 55,5% dos casos, enquanto os 
homens os tinham em apenas 
49,2%. Entre os 227 vice-presiden-
tes nomeados para as comissões 

um “padrão de comportamento 
de género”, mas, diz a investigado-
ra Maria Antónia Pires de Almeida, 
“as mulheres não se destacam pela 
positiva nos seus comportamen-
tos enquanto representantes das 
populações nos cargos que ocu-
pam. No poder local as autarcas 
acabam por ter os mesmos com-
portamentos dos homens nos 
mesmos cargos, incluindo nos ca-
sos de baixa transparência e mes-
mo de corrupção”. 

Semelhante também é o facto de 
nos programas eleitorais e nas men-
sagens políticas “as mulheres não 
apresentarem grandes diferenças 
em relação à generalidade dos ho-
mens eleitos presidentes”. E de até, 
na transparência das informações 
disponibilizadas dos sites camará-
rios, demonstrarem “falta de inte-
resse” nessa divulgação. 

Nas eleitas presidentes de câma-
ra, o Partido Socialista está a larga 
distância dos restantes partidos 
com 18 mulheres. O PSD elegeu 
seis, PCP-PEV conseguiu quatro, 
três foram eleitas nas listas de inde-
pendentes, uma numa coligação 
PSD-CDS.  

Maria Antónia Pires de Almeida 
explica esta diferença com o tempo 
e o que parece ser uma diferença 
entre esquerda e direita. “Desde o 
início do regime democrático, com 
as primeiras eleições em 1976, os 
partidos mais à esquerda do espetro 
político elegeram mais mulheres 
para as câmaras do que os mais à di-
reita. E o PS pratica, por opção, a re-
gra das quotas de género desde 
1988. Provavelmente há uma maior 
preocupação na sua representativi-
dade de género.” 

Porém, na análise de José Manuel 
Leite Viegas, investigador integrado 
no CIES/ISCTE – Centro de investi-
gação e Estudos de Sociologia, cita-
do no estudo, apesar de o PS obter 
melhores resultados eleitorais “em 
termos partidários, o PCP e as coli-
gações eleitorais por ele integradas 
são a força política que mais tem in-
vestido no género feminino”. 

Maria Helena Santos (doutorada 
em Psicologia Social e das Organi-
zações e investigadora), Ana Espíri-
to-Santo (doutorada em Ciências 
Políticas e Sociais ) e Ana Lúcia Tei-
xeira (doutorada em Sociologia), 
que realizaram recentemente um 
estudo, centrado no PS e no PSD, 
verificaram existir “um compro-
misso moderado, mas sério, com a 
lei de paridade (tanto nas suas 
ações como nos seus discursos), 
com o PS a ter um desempenho li-
geiramente superior ao do PSD”, no 
entanto sublinham que é preciso 
não esquecer que o “PS foi o pro-
motor desta lei e que as orientações 
do líder político vão agora no senti-
do de se implementar a lei da pari-
dade de facto, ou seja, os 50/50 e 
não ficar pelo mínimo. Tal pode, de 
alguma forma, contagiar o proces-
so de eleição das mulheres para 
presidentes de câmara”.

continua na página seguinte »
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administrativas, seis eram mulhe-
res, o que corresponde a 2,6%. De 
um total de 2547 membros destas 
comissões, incluindo vogais, ape-
nas foram nomeadas 92 mulheres, 
o que corresponde a 3,6%, as quais 
possuíam habilitações superiores 
em 64,1% dos casos, enquanto os 
homens em apenas 25,1%.”  

Os níveis nacionais de escolarida-
de das mulheres correspondem ao 
retrato, ainda que num universo re-
duzido, da presença feminina nas 
autarquias: “55,3% pertencem ao 
grupo das profissões intelectuais e 
científicas, o que implica habilita-
ções ao nível universitário, entre os 
quais se destacam as professoras 
com 27,6% (...) habilitações mais al-
tas para as mulheres do que para os 
homens, o que se enquadra na rea-
lidade demográfica portuguesa.” 

Na liderança das autarquias a di-
ferença é substancial. “As mulheres 
presidentes de câmara também 
têm habilitações mais altas: 58% ti-
nham cursos universitários, nas 
quatro décadas em estudo, enquan-
to nos homens o valor apurado foi 
de 43%.” 

Porém, há comportamentos que 
nem a alta escolaridade resolve. Os 
dados reduzidos, dado o curto uni-
verso, não permitem estabelecer 

2017 
42 
26 
n. r. 

n. r. 

n. r. 

14 
- 
1 
-

As percentagens são 
calculadas em função  
do número de candidatas  
a presidente em 2021  
e o total de candidaturas  
a câmaras municipais.

Candidatas 
a presidente

2021 
44 
28 
n. r. 

n. r. 

n. r. 

13 
6 
3 

n. r.

% 
14 
9 
- 
- 
- 

31 
18 
33 
n. r.
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TEXTO ARTUR CASSIANO

S e ela fosse homem... toda a 
gente sabe que as mulhe-
res não votam em mulhe-
res.” O desabafo saiu, na-

turalmente e até com um sentimen-
to de tristeza, a uma mulher a quem 
a candidata, na rua em campanha, 
explicava porque queria ser presi-
dente de câmara, o que deveria mu-
dar, o que era preciso fazer no con-
celho. Semanas depois, à noite, so-
zinha, fechada num gabinete, a 
preparar-se para o pior, pensava no 
que escrever no discurso de derro-
ta. Ficou a meio. Alguém entrou 
porta adentro e gritou: “Ganhá-
mos!” A vitória, por uma margem 
magra, em 2017, por 82 votos, dei-
xou-a sem saber o que fazer. “Não 
sabia o que era festejar. Na verdade, 
o que queria era ir para casa.”  

Meses antes, o partido tinha-se 
enredado em discussões sobre o 
candidato ideal. “Homem, casado, 

dois filhos, meia-idade, conhecido, 
bem relacionado com as gentes da 
terra.” A demora levou-a a dar o pas-
so em frente. “Achei muito natural 
estar disponível [era vereadora des-
de 2013] e senti-me muito confian-
te no meu trabalho.” 

Avançou e foi eleita, mas percebeu 
que “se as possibilidades de ganhar 
fossem maiores, teriam tentado a es-
colha de um candidato masculino”. 
Até num partido  “mais aberto” ha-
via  “algumas questões”. O ser  “jarra” 
numa mesa de homens, apesar de 
ser coisa do passado, ainda resistia 
aqui e ali na cabeça de “gente mais 
velha”. “As quotas são como os apa-
relhos dos dentes, ficam feio mas en-
direitam”, gosta de dizer.  

Célia Pessegueiro, autarca na Pon-
ta do Sol, é a única recandidata na 
Madeira. Desde cedo que entrou na 
política. Ganhou a liderança da JS-M 
em 2002, foi deputada na Assem-

bleia Regional, vereadora em 2013 e 
presidente de câmara nas últimas 
autárquicas. Um percurso em que 
“muitas vezes” sentiu que o ser mu-
lher bastava para ser afastada de car-
gos de liderança. 

“Não por uma questão de com-
petência. A segregação de género 
para esse tipo de cargo não ocorre 
de forma direta. É insidiosa. Tem 
que ver com a disponibilidade para 
a participação nas iniciativas e reu-
niões, com algum tratamento pa-
triarcal por parte de quem tem os 
cargos de liderança e por, muitas 
vezes, se achar que não há confian-
ça por parte do eleitorado na lide-
rança das mulheres. Não fosse a lei 
da paridade, a participação das mu-
lheres seria residual. Ainda mais do 
que é”, afirma.  

Porém, a fasquia é diferente. Uma 
mulher é mais examinada. O seu de-
sempenho é mais avaliado. Até mes-

mo pelos homens do mesmo parti-
do. “Muitas vezes sinto que para que 
o meu trabalho seja reconhecido 
tem de ter mais profundidade, mais 
planeamento e melhor execução do 
que o de um homem com as mes-
mas funções. Sou mais escrutinada 
do que o resto dos meus colegas. Te-
nho de trabalhar muito mais.” 

“Muitas vezes”, o exame constan-
te vai para além do aceitável. “Quan-
do não há argumentos, recorre-se à 
ofensa, normalmente a comentá-
rios de índole sexual, que remetem 
para a condição de ser mulher e para 
a submissão ao homem.” 

Célia Pessegueiro assumiu o desa-
fio da política, mas sabe que essa 
não é a regra entre as mulheres. Há 
quem desista perante a “pressão”. 
“Conheço, infelizmente, situações 
muito semelhantes. São usados ar-
gumentos do tipo ‘não vais ter tem-
po para cuidar dos teus filhos e an-

“Quotas são como aparelhos dos 
dentes, ficam feio mas endireitam”
MADEIRA É caso único nos 20 “distritos” eleitorais. Socialistas têm mais mulheres candidatas 
(seis) a presidente de câmara do que homens (cinco). PSD vai a votos com 11 homens.

As seis candidatas do Partido 
Socialista à presidência de 
autarquias na Madeira (da 

esquerda para a direita): 
Helena Freitas, candidata  

à Câmara Municipal  
de São Vicente;Sofia Canha, 
Calheta; Célia Pessegueiro,  

Ponta do Sol; Olga Fernandes, 
Ribeira Brava; Mafalda 

Gonçalves, Santa Cruz,  
e Tânia Freitas, Santana.

dar na política’ ou ‘deixa isso para 
quem sabe, o teu companheiro não 
te vai poder ajudar porque é muito 
ocupado’, pressões infelizmente de-
masiado frequentes.” 

A lei da paridade obrigou a mu-
danças, abriu “janelas”, mas “insufi-
cientes”. É preciso “exigir a igualda-
de a todos os níveis”, acabar com a 
“paridade ténue”, com a “discrepân-
cia entre o número de mulheres que 
integram as listas e as que efetiva-
mente ocupam os lugares”.  

Mafalda Gonçalves, candidata a 
Santa Cruz, que entrou na política 
nos anos 1990 e é desde 2015 presi-
dente das mulheres socialistas da 
Madeira, sentiu na pele “durante 
muito tempo” a condição de mu-
lher.  

“Experimentei um sentimento de 
solidão, em reuniões lideradas por 
homens, eu era a única mulher.” É, 
era, grande o ‘peso’ de ser mulher? 
Mafalda não trava um riso... “A polí-
tica não é friendly para a mulher, não 
foi pensada para as mulheres.” Não 
foi pensada? “Os horários tardios das 
reuniões, a disponibilidade que é 
preciso ter, as atividades pós-labo-
rais, os fins de semana, tornam mais 
difícil a participação das mulheres 
do que dos homens. O cuidado do 
lar e da família continua a ser maio-
ritariamente desempenhado pelas 
mulheres”, explica.  

E depois há a socialização política 
masculina, dos “bares e cafés, onde 
ainda não é natural ver uma mulher, 
os feudos masculinos. São reflexos 
do caldo cultural onde todos fomos 

» continuação  página anterior

 “
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Maria Odete  
Isabel 
“A imagem  
da política é 
desmotivadora”
PARIDADE Não esconde a desilusão quando 
olha para os últimos 45 anos . Discriminação  
e manipulação são palavras que escolhe.  
A democracia está por cumprir.

Tantos anos depois das primeiras 
autárquicas [1976] era expectável 
que mais mulheres estivessem en-
volvidas nestas autárquicas? 
Claro que sim. Em 1976 fomos cin-
co eleitas. Em 2017 foram 32... É fa-
cílimo fazer as contas quando nes-
te momento a mulher representa 
mais de metade da população por-
tuguesa. Continuo a achar que, 
para que a democracia se cumpra, 
é indispensável que a mulher ace-
da a lugares de decisão, para que 
possa imprimir à vida coletiva um 
novo sentido. 
Como é que olha para a questão 
das quotas? 
Nunca concordei com as quotas. 
Mas hoje penso que foi um mal 
menor, até porque se não fossem 
as quotas hoje não tínhamos a lei 
da paridade. É evidente que quem 
manipula as listas sabemos bem 
quem é, são as comissões políticas 
concelhias, 
O facto de serem homens que 
maioritariamente lideram as es-
truturas dos partidos é determi-
nante para este cenário? 
Claro que sim. De um modo geral 
as concelhias são lideradas por ho-
mens, e por esse facto as mulheres 
são colocadas em lugares não ele-
gíveis. E quando têm condições 
para ser elegíveis, mas incomo-
dam, na grande maioria das vezes 
são afastadas. 
Que causas estão na origem deste 
persistente afastamento das mu-
lheres da política? 
Na minha opinião há várias causas. 
Há causas que resultam do proce-
dimento generalizado da parte 
masculina, que é uma causa e con-
sequência da discriminação das 
mulheres na sociedade. Habitua-
ram-se à ideia de que as mulheres 
eram para ficar em casa e não para 
terem envolvimento ativo na socie-
dade. E esta mentalidade demora-

rá ainda muito tempo a esbater. 
Depois, da parte da mulheres, tam-
bém há uma causa: a conjugação 
da vida profissional e familiar. E, 
depois, a imagem que a política 
transfere para a sociedade é muito 
desmotivadora.  
Nestas eleições é mandatária da 
lista do PS à Câmara de Coimbra. O 
que a levou a aceitar esse desafio? 
Duas  razões: a primeira é ter 81 
anos e ser residente em Coimbra 
desde 1974. É uma obrigação que 
tenho para com a minha segunda 
cidade, a primeira é a Mealhada.  
E depois pela capacidade que eu 
reconheço ao Manuel Machado e à 
sua equipa mais direta.

ENTREVISTA PAULA SOFIA LUZ

 “As mulheres  
quando têm  
condições para ser 
elegíveis, mas 
incomodam, na 
grande maioria das 
vezes são afastadas.”
Eleita presidente de câmara, 
em 1976, chegou a ser expulsa 
do PS. Anos mais tarde  
foi homenageada e recebeu  
um pedido de desculpas. 

educados e que leva o seu tempo a 
ser alterado.”  

Outra das diferenças, das dificul-
dades, é o escrutínio constante.  
“E mais pelo facto de ser mulher. 
Parece que temos de provar que 
merecemos lá estar.” Uma prova-
ção diária, um “caminho extra” per-
manente. “Ainda há muita gente 
que discorda da lei da paridade e 
que defende a sua abolição. Isto im-
plica que o mérito que é nosso, que 
levou a que integrássemos aquela 
lista e que posteriormente fôsse-
mos eleitas, tem de ser diariamen-
te provado.” 

“E ainda acontece ser difícil ouvir 
o que uma mulher tem a dizer, por 
haver quem considere que há as-
suntos dos quais elas não sabem fa-
lar, principalmente se não tiverem 
que ver com educação ou com ques-
tões sociais”, revela. 

Helena Freitas, candidata a São Vi-
cente, que entrou para a política em 
2017, tem uma experiência diferen-
te. Nunca sentiu que a condição de 
mulher fosse um problema, mas já 
se sentiu menorizada “porque infe-
lizmente ainda há pessoas que pen-
sam que o mundo tem de ser ‘domi-
nado’ pelos homens”. 

“Senti na pele, quando em 2017 
integrei a lista do PS Madeira, um 
dos autarcas regionais com outros 
locais ameaçaram a minha carreira. 
Fiquei boquiaberta, nunca pensei 
que esses métodos salazaristas e fas-
cistas ainda existissem”, afirma.  

E a política “de café”? Essa, confes-
sa, existe e já afetou resultados elei-
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torais. Até mesmo quando não há 
um café por perto. “Os amigos, sim-
patizantes ou até mesmo os envolvi-
dos diretamente no PSD e Unidos 
por São Vicente costumam, em dia 
de votos, estar nos cafés sitos nos lo-
cais de voto, pagando bebidas às 
pessoas que vão votar. Quando não 
existem cafés perto, estão no outro 
lado da estrada, a menos de 50 me-
tros, falando com os votantes de for-
ma a influenciar o voto.” 

Tânia Freitas, candidata em San-
tana, deputada há dois anos na As-
sembleia Regional, a sua primeira 
experiência política, não sentiu que 
a condição de mulher a “impedisse 
de exercer cargos de liderança”. Sen-
tiu-se, isso sim, “menorizada e 
ameaçada. Aconteceu por diversas 
vezes e com outras colegas na As-
sembleia Legislativa. As ofensas e 
ameaças nos apartes que, muitas ve-
zes, são proferidos por deputados 
que suportam o governo regional e 
mesmo por membros do próprio 
governo regional”. 

“Senti-me ofendida. Num caso, o 
diploma era sobre apicultura e veio 
das bancadas um comentário e ri-
sos. Apartes grosseiros. Diziam que 
devia ter sido picada por outra coisa 
qualquer”, relata. 

Tânia Freitas, que hesitou antes de 
aceitar o convite para liderar a lista 
socialista – “não foi fácil dizer sim” 
por razões profissionais – e apesar de 
ter o apoio da família, já se viu obri-
gada a levar os filhos para reuniões 
políticas porque “não tinha com 
quem os deixar”. Afinal, o “dia não 
não estica”. 

Sofia Canha, candidata na Calhe-
ta, com mais de 20 anos de experiên-
cia política, que só se filiou em 2015 
após ser eleita deputada, já recusou 
“propostas porque tinha uma crian-
ça pequena, a prioridade estava nos 
compromissos familiares”.  

O travão não foi a condição de 
mulher, foi a condição de mãe. “Ao 
assumir a maternidade, achei que 
deveria assumir também a respon-
sabilidade inerente e não passá-la 
a terceiros. Sendo certo que em al-
guns momentos tive de afirmar a 
minha vontade, face a estímulos 
pouco encorajadores da família. Se 
calhar, se fosse homem seria aceite 
com maior naturalidade”, afirma. 

A candidata, que nunca se sentiu 
menorizada por estar num palco 
masculino, reconhece existir no seu 
concelho uma cultura conservado-
ra, a do “ela devia era estar em casa, a 
esta hora aqui... e o marido em 
casa!”, uma política “das patuscadas, 
do futebol e dos cafés”.  

“A política é culturalmente uma 
atividade masculina, com hábitos e 
rituais de socialização em espaços 
públicos, sobretudo de entreteni-
mento. Um dos papéis culturalmen-
te atribuídos à mulher é desenvolvi-
do em casa, no espaço de intimida-
de familiar.” A política “não é family 
friendly”, afirma. 

Sofia Canha defende que “se que-
remos introduzir alterações ao mo -
do como as famílias se organizam, 
os políticos devem dar o exemplo.  
E a plena paridade? “O 50/50 condi-
ciona muito a elaboração de listas.  
O número pode ser uma referência, 
mas não obrigatoriedade. Já o facto 
de serem intercalados os sexos na 
ordem dos candidatos, considero 
importante.”  

Olga Fernandes, professora du-
rante 26 anos, candidata à Ribeira 
Brava, e sem ligações políticas até 
2019, ano em que foi convidada para 
deputada, nunca sentiu que a sua 
condição de mulher fosse um pro-
blema na política. “Existem homens 
que são líderes e mulheres que são lí-
deres. Tão simples como isto.” 

“Nunca pensei no mundo políti-
co como masculino. Há homens e 
mulheres de valor e sempre traba-
lhei com todos. E quando falo com 
uma pessoa não penso se é homem 
ou mulher. É uma pessoa”, diz. 

A candidata fala de outra menori-
zação, “casos de pressões política”, de 
quem não pertence ao universo so-
cial-democrata, de “represálias em 
contexto de trabalho e medo. Muito 
medo. Medo de afastamentos para 
outros locais de trabalho mais lon-
gínquos, medo de represálias nas 
avaliações de trabalho, bullying po-
lítico”. 

Situação que todas as candidatas 
dizem conhecer. Nalguns casos de 
forma direta.  

“Disseram-me que me iam tra-
mar. Existe muito essa ideia do 
medo, de ser apontada na rua. Até 
vão a nossa casa pedir satisfações”, 
diz Helena Freitas. 

“Um exemplo bem recente, um 
dos nossos candidatos convidou 
uma senhora para integrar a sua lis-
ta, e a mesma recusou, dizendo exa-
tamente isto: ‘Apoio-te, mas não 
posso aceitar ter o meu nome na tua 
lista, devido ao meu trabalho.’” Nos 
mais velhos, diz, as “ameaças” são 
concretas. E cita o que lhe é dito: 
“Vão perder as reformas e os seus di-
reitos. Não se esqueçam de que esta-
mos a vigiar, na cabina de voto há câ-
maras ocultas”, acrescenta.  

Mafalda Gonçalves também re-
fere o medo de sofrer represálias no 
trabalho. “Dizem-nos ‘eu queria, 
mas ainda não estou efetiva...’, e 
também: ‘Eu gostava tanto! Mas só 
estou neste trabalho há um ano e 
tal… e… sabes como é…’ Este ‘sa-
bes como é’ subentende uma cul-
tura de medo e de perseguição que 
ainda grassa na sociedade madei-
rense”, conta a candidata a Santa 
Cruz. “Muito medo e pouca liberda-
de”, afirma Tânia Freitas, candidata 
em Santana.  
artur.cassiano@dn.pt

“Sou mais  
escrutinada do  
que o resto dos meus 
colegas. Tenho que 
trabalhar muito mais.” 
”
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Amais antiga obediência 
maçónica em Portugal, o 
Grande Oriente Lusitano 
(GOL), vai-se preparan-

do para começar a regressar à nor-
malidade – a “libertação total” da 
pandemia que, há dias, o primeiro-
-ministro anteviu para o final do 
verão. 

A “ordem” foi dada há dias. Dan-
do sequência a determinações do 
grão-mestre, Fernando Lima Vala-
da, o “Poderoso Presidente” da 
“Grande Dieta” do GOL (o “parla-
mento” da obediência), Celso Ma-
nata, antigo diretor-geral dos ser-
viços prisionais, convocou para o 
próximo dia 30 de outubro as elei-
ções internas para os cargos de 
grão-mestre e grão-mestres adjun-
tos. E serão eleições presenciais, 
com os “irmãos” deslocando-se às 
sedes do GOL para exercerem o di-
reito de voto. Na escolha da data foi 
tido em conta que haverá eleições 
autárquicas no final de setembro 
(dia 26), estando muitos maçons 

envolvidos no processo, dando-se 
portanto um mês para, depois, os 
“irmãos” irem a votos. 

“Quero consignar que, atenden-
do às particulares circunstâncias 
que caracterizam o tempo em que 
atualmente vivemos e às específi-
cas condições em que vai decorrer 
esse processo eleitoral, procurei 
previamente conhecer a vontade 
do Povo Maçónico e, sobretudo, 
orientei a minha escolha no senti-
do de propiciar uma campanha 
eleitoral que permita, a todos e 
oportunamente, fazer uma escolha 
esclarecida”, escreveu Manata na 
convocatória, assinada com data 
de terça-feira passada, 27 de julho. 

Confirmando-se as eleições a 
30 de outubro, elas ocorrerão 
quase 17 meses depois da data 
inicialmente prevista (6 de junho 
2020). Foram desmarcadas em 
abril desse ano, devido à pande-
mia. E não só o processo eleitoral 
interno foi suspenso como foram 
proibidas todas as reuniões inter-

Maçonaria ensaia “libertação total”. 
Liderança vai a votos 
GRANDE ORIENTE LUSITANO Reuniões presenciais voltam à mais antiga obediência 
maçónica portuguesa. “Poderoso Presidente” da “Grande Dieta” convoca eleições.

TEXTO JOAO PEDRO HENRIQUES 

Fernando Lima 
Valada lidera desde 
2011 o Grande 
Oriente Lusitano.
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diretiva interna permitindo de 
novo as reuniões presenciais, “pro-
curando corresponder ao mani-
festo desejo da grande maior par-
te dos obreiros de retomar as suas 
atividades em loja”: “O Conselho 
da Ordem, ouvidos os especialis-
tas e considerando as opiniões 
científicas em que sempre susten-
tou as suas decisões, acompa-
nhando em certa medida o que 
também se passa no país, entende 
que, respeitando as particularida-
des de cada uma das oficinas e do 
seu contexto, é chegado o momen-
to de estas, de forma gradual, reto-
marem os trabalhos rituais.”  

Essa diretiva veio acompanhada 
de uma lista com 50 regras de se-
gurança para os maçons seguirem, 
as quais incluem, por exemplo, a 
dispensa do uso obrigatório de lu-
vas por “não haver garantias quan-
to à sua higienização”, bem como a 
“Cadeia de União” (o equivalente 
ao abraço da paz na liturgia católi-
ca) e ainda a circulação do “Tronco 

da Beneficência” (outro momento 
com equivalência, nas missas, ao 
da recolha da esmola).  

Esse desconfinamento foi no 
entanto parado pelas “bases” do 
GOL. Afinal, ao contrário do que se 
dizia na diretiva, não havia vonta-
de de avançar nesse sentido da 
“grande maior parte dos obreiros”. 
O Conselho da Ordem (órgão exe-
cutivo de direção do GOL) reuniu 
com “uma larga maioria” das “ofi-
cinas” e nessas conversas colheu-
-se “maioritariamente a opinião 
que (…) não existem condições 
para reunir antes das férias, com o 
conselho de em setembro se fazer 
a avaliação da situação que então 
se viva, por efeito da pandemia”.  

Dois candidatos 
Seja como for, mesmo estando a 
atividade presencial do GOL para-
da, o facto é que isso não impediu 
que avançassem candidaturas à li-
derança – sendo que o grão-mes-
tre parece firme na decisão de não 
se recandidatar (mas ficará para a 
história como o líder com maior 
longevidade da obediência, cerca 
de dez anos, estando agora a ter-
minar o seu terceiro mandato). 

Para já, há duas candidaturas 
anunciadas ao seu lugar, uma de 
continuidade e outra que não o é. 

A de continuidade será liderada 
por Carlos Vasconcelos, atual vice-
-grão-mestre, que reclama ter o 
apoio do antigo grão-mestre Antó-
nio Reis, sendo o mandatário o ex-
-ministro da Administração Inter-
na (e ex-chefe dos serviços secre-
tos) Rui Pereira, comentador de 
assuntos judiciais da CMTV. 

No manifesto onde explica a 
candidatura, Vasconcelos afirma 
que “o Grande Oriente Lusitano 
não pode viver fechado sobre si 
mesmo”, ou seja, “tem saber inter-
agir com a cidade e tem de exigir a 
todos que sejam exemplo”.o obje-
tivo é “a afirmação da maçonaria 
como uma elite moral, cada vez 
mais rigorosa e exigente consigo 
própria e como uma vanguarda 
social interveniente” em que, por 
exemplo, as lideranças internas se-
jam “independentes de qualquer 
poder exterior à maçonaria, seja 
económico, político, religioso ou 
de qualquer outro tipo”. 

A outra candidatura é de Fer-
nando Cabecinha, um histórico da 
organização, que ainda não anun-
ciou nem a sua equipa nem os seus 
princípios programáticos. O que 
afirmou, numa “prancha” de 21 de 
junho dirigida a todos os “irmãos”, 
é que o GOL necessita, “urgente-
mente, para que não vá deslassan-
do o cimento que nos une, de colo-
car em prática os necessários me-
canismos de solidariedade e, 
sobretudo, o trabalho de defesa in-
transigente dos nossos princípios 
e valores” e que “nos esforcemos 
para transmiti-los exemplarmen-
te e através de comunicação eficaz, 
quer internamente quer à socieda-
de profana”. 
joao.p.henriques@dn.pt 

nas presenciais. Mais: foram mes-
mo proibidas as reuniões maçó-
nicas online que já estavam a de-
correr. O grão-mestre percebeu 
que confidencialidade e internet 
não rimam. 

Em junho do ano passado, a di-
reção da obediência emitiu uma 

Para as eleições de 30 
de outubro há já duas 
candidaturas: uma 
liderada por Carlos 
Vasconcelos e a outra 
pelo histórico 
Fernando Cabecinha. 
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Marcelo Rebelo de Sou-
sa prometeu o estabe-
lecimento de “um 
acordo mútuo” em 

breve entre Portugal e Brasil para o 
reconhecimento das vacinas con-
tra a covid-19 aplicadas no país 
sul-americano, ainda não aprova-
das pela Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA). Na madruga-
da de ontem, o presidente portu-
guês ouviu apelos nesse sentido da 
comunidade luso-brasileira de São 
Paulo, cidade onde esteve em visi-
ta por dois dias, antes de rumar 
para Brasília. 

“Porque é que Portugal não acei-
ta as nossas vacinas? Estou com 
muitas saudades de ir lá”, disse 
uma das portuguesas presentes no 
encontro na Casa de Portugal da 
maior cidade do Brasil, enquanto 
o vice-presidente da instituição, 
Paulo Machado, manifestava a ex-
pectativa de que os esforços diplo-
máticos do Governo português 
possam levar ao reconhecimento 
dos imunizantes entre Portugal e o 
Brasil. 

O chefe de Estado adiantou que, 
ao longo da visita oficial, que ter-
mina hoje, em Brasília, decorrem 
reuniões entre representantes dos 
dois países com o objetivo de al-
cançar “um acordo mútuo” de re-
conhecimento das vacinas. 

A ideia é, segundo Marcelo Re-
belo de Sousa, ver “em que termos, 
respeitando as regras da União Eu-
ropeia”, se consegue que “quer bra-
sileiros quer portugueses vacina-
dos possam entrar no mesmo regi-
me das vacinas até agora 
reconhecidas na Europa”. “Vamos 
ver se é possível dispensar a qua-
rentena”, acrescentou. 

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo 
de Sousa considerou que a “solu-
ção ótima” seria o reconhecimen-
to por acordo entre os dois países, 
que, teria, no caso de Portugal, de 
ter presente a sua integração no es-
paço europeu. 

O Presidente português disse 
que a primeira reunião sobre esta 
matéria entre os dois Governos 
“correu bem” e “abriu pistas” para 
um processo “que se espera seja 
percorrido rapidamente” e “com-
patibilize os interesses dos dois 
países”. 

O ministro dos Negócios Estran-
geiros português, Augusto Santos 
Silva, que coordena pela parte por-

Marcelo promete a luso-brasileiros 
reconhecimento das vacinas locais
VISITA No Brasil, estão a utilizar, sobretudo, os imunizantes Covishield e Coronavac, ainda não autorizados pela UE. 
“Queremos garantir um acordo mútuo”, garantiu o presidente a quem se queixou de “saudades” de viajar para Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa (ao centro) e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva à chegada a Brasília.

tuguesa os trabalhos para um 
eventual acordo, adiantou que “se 
trata de avançar bilateralmente” 
para que a circulação entre os dois 
países possa ser facilitada, “man-
tendo sempre todos os cuidados 
sanitários”. 

“Vamos ver qual destas restri-
ções pode evoluir nas próximas 
semanas ou meses”, disse Santos 
Silva, adiantando que os dois paí-
ses têm agendada para depois das 
férias nova reunião sobre este as-
sunto. 

A EMA autorizou até o momen-
to as vacinas de Pfizer/BioNTech, 
AstraZeneca, Moderna e Janssen 
mas no Brasil estão a ser adminis-
tradas, sobretudo, a Covishield, da 
AstraZeneca, produzida na Índia, 
e a Coronavac, vacina do laborató-
rio chinês Sinovac produzida pelo 
Instituto Butantan, em São Paulo. 

Atualmente, a circulação entre 
Portugal e o Brasil está limitada a 
viagens essenciais, com apresen-
tação de teste PCR negativo e qua-
rentena de 14 dias. 
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O encontro com a comunidade 
luso-brasileira foi um dos últimos 
pontos do programa de dois dias 
de Marcelo Rebelo de Sousa em 
São Paulo. Na Casa de Portugal, o 
chefe de Estado foi recebido com 
aplausos, cantou o hino, posou 
para selfies e recebeu de presente 
uma camisola da Portuguesa dos 
Desportos, considerado o quarto 
grande clube da cidade mas a pas-
sar por grave crise financeira e des-
portiva, com o seu nome, Marcelo 
Rebelo, escrito nas costas. 

Bolsonaro hoje 
Noutro ponto dos discursos, o 
Presidente da República conside-
rou que 2022, quando se come-
moram 200 anos da independên-
cia do Brasil, será “um ano em 
cheio da reaproximação” entre os 
dois países, com Portugal a asso-
ciar-se às comemorações, nomea-
damente, através da participação 
como país convidado na Bienal do 
Livro de São Paulo, entre outras 
iniciativas. 

“Vamos ver se é 
possível dispensar a 
quarentena” de quem 
entra em Portugal 
vindo do Brasil, 
prometeu Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
Atualmente, a 
circulação entre 
Portugal e o Brasil está 
limitada a viagens 
essenciais, com 
apresentação de teste 
PCR negativo e 
quarentena de 14 dias. 

A visita de Marcelo Rebelo de 
Sousa ao Brasil prosseguiu ontem, 
em Brasília, com uma visita à ex-
posição Oréades, na chancelaria 
da Embaixada de Portugal, e ter-
mina hoje com encontros com o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, e com o Presi-
dente do Brasil, Jair Bolsonaro. 

Lira, do Progressistas, tem esta-
do em foco na política brasileira 
por ser o “guardião” do impea-
chment de Bolsonaro – é a ele que 
compete dar ou não continuação 
aos cerca de 120 pedidos, da opo-
sição, de movimentos civis e outras 
instituições, para a destituição do 
presidente brasileiro. 

Será, entretanto, o único encon-
tro de Marcelo e Bolsonaro nesta 
visita, depois de o segundo ter fal-
tado à reinauguração do Museu 
da Língua Portuguesa, em São 
Paulo, por preferir participar num 
passeio de moto com apoiantes, 
onde discursou contra o sistema 
de voto eletrónico em uso no país. 
J.A.M. COM LUSA
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No léxico político Eduardo Ca-
brita é a “besta negra” (bête 
noire) do atual governo. E, jus-
tiça lhe seja feita, por sua pró-

pria irresponsabilidade. Se elencasse os 
casos e trapalhadas acumuladas, esgota-
ria o espaço que o jornal me atribui para 
este artigo. É chocante que após tantos 
casos indignos Cabrita permaneça em 
funções, o que confirma a sensação de 
inimputabilidade reinante no Partido 
Socialista. 

É que o problema principal está longe 
de ser Eduardo Cabrita. Não sou dos que 
assumem a teoria que ele se mantém no 
governo só para servir de para-raios ao 
primeiro-ministro. O problema é endé-
mico no PS, partido que tem como lema 
L’état c’est moi. Eles acreditam mesmo 
que estão acima das pessoas, acima do 
Estado, e que este apenas funciona 
como instrumento ao serviço dos seus 
intuitos partidários. 

Todos os episódios em que Cabrita se 
viu envolvido são “apenas” uma norma-
lidade para o PS. Se assim não fosse, não 
haveria vários outros casos bem revela-
dores da vocação do PS para assaltar o 
poder e ali estender os seus tentáculos.  

Nem precisamos de recuar ao tempo 
de Sócrates, quando muitos dos atuais 

Teoria geral do cabritismo 

Opinião 
Rodrigo Saraiva 

governantes já eram influentes. Basta 
considerar o que fez o governo de Antó-
nio Costa. 

Um dos episódios mais emblemáticos 
foi a escandalosa transposição direta de 
Mário Centeno de ministro das Finanças 
para governador do Banco de Portugal, 
numa cabal demonstração da ausência 
de fronteiras entre o Estado e o partido 
quando o PS detém o poder. 

Isto ficou também evidente na escolha 
do procurador europeu, função estrutu-
ral no combate à fraude, à corrupção e 
ao branqueamento de capitais. Entre 
“lapsos” e informações falsas transmiti-
das a Bruxelas, Portugal viu-se condena-
do pelo Parlamento Europeu que apro-
vou uma resolução a manifestar “pro-
funda preocupação” pelo processo. 

A avidez socialista nunca vacila na co-
locação dos seus nas diversas estruturas 
de gestão direta, nomeadamente insti-
tutos públicos. Recentemente voltou a 
ser notícia a tomada de poder na Segu-
rança Social, uma novela com vários in-
gredientes indecorosos e curiosidades 
como a do deputado socialista que che-
gou a estar indigitado para direções de 
oito centros distritais, até ficar à frente 
de um. 

O PS é insaciável, como comprovou a 
recente nomeação da deputada (e ex-
-ministra) Ana Paula Vitorino para co-
mandar uma entidade reguladora, a Au-
toridade da Mobilidade e dos Transpor-
tes. Onde irá auferir a prebenda mensal 
de  12 mil euros, atingindo o cúmulo de 
enquanto deputada não se escusar de 
sugerir afinações e acrescentos ao rela-
tório da sua audição.  

É o vale-tudo na captura do Estado, 
seja nas entidades de tutela direta, seja 
em supervisores e reguladores, seja nos 
órgãos judiciais. O cabritismo é apenas 
uma erupção deste fenómeno estrutural 
no PS que visa envolver o Estado e a so-
ciedade numa rede de dependências 
partidárias. E que tem sido um dos prin-
cipais contributos para a estagnação do 
país.  

Se em algumas sedes partidárias gos-
tam muito de cantar “Em cada esquina 
um amigo, em cada rosto igualdade”, no 
Largo do Rato haverá certamente um re-
mix à épica música que marcou a revolu-
ção de Abril, com camaradas abraçados 
a cantar “Em cada nomeação um socia-
lista, em cada ministro um Cabrita”.

A avidez socialista 
nunca vacila na 
colocação dos seus 
nas diversas 
estruturas de gestão 
direta, 
nomeadamente 
institutos públicos. 

António Ramalho Eanes está 
igual a si próprio, o país é que 
parece mais pequenino. Para 
discutir o legado de Otelo ou 

de Spínola, uma parte importante do 
“komentariado” nacional gastou o seu 
latim a discutir-se a si próprio, como se a 
sua opinião ou a sua mudança de opi-
nião fossem mais importantes do que os 
personagens históricos que era suposto 
analisarem. Fica para a história, uma vez 
mais, o exemplo de Eanes. 

Neste tempo em que direita e esquer-
da voltam a disputar o palco tentando 
convencer-nos em simultâneo que têm 
o exclusivo do bem, apontando ao outro 
lado todos os males do mundo, jogando 
Spínola contra Otelo e Otelo contra Spí-
nola, como se o terror de um dos lados 
pudesse ser diferente do terror do lado 
contrário, como se o sangue das vitimas 
não fosse todo da mesma cor… neste 
tempo, há uma história mais valorosa 
para recordar. Não parece fazer sentido, 
sequer, regressar a um tempo de culpas 
que foi ultrapassado muito pela ação de 
Ramalho Eanes, mas também de Mário 
Soares, políticos de outro gabarito e que 
sempre perceberam a importância de 
não deixar o país preso a uma visão ma-
niqueísta. Procurar reintegrar Spínola e 
Otelo ficou a dever-se em grande parte a 
Eanes e Soares, que até passaram a ad-
versários políticos na reeleição do então 
Presidente da República. Seguiu-se Soa-

Eanes, o nome maior  
da nossa democracia

Opinião 
Paulo Baldaia

res na presidência e foi ele quem deu as 
últimas honrarias a Spínola, como foi ele 
quem assinou o indulto de Otelo.  

Apostar tudo na reconciliação, per-
doando o heroísmo com pés de barro, 
primeiro a Spínola e depois a Otelo, terá 
deixado mágoa profunda nas famílias 
das vítimas do MDLP e das FP-25, como 
terá servido para cavar mais fundo as 
trincheiras onde uns poucos se refugia-
ram. Mas nem o 11 de Março nem o 25 
de Novembro, datas em que se jogou a 
sorte de prosseguir o caminho de conso-
lidação da democracia em lugar de cair 
noutra ditadura, serviram para os vence-
dores humilharem os vencidos. Na sen-
da, aliás, do que nos tinha dado o 25 de 
Abril. Num país que viveu 48 anos anos 
em ditadura (só no próximo ano tere-
mos tanto tempo de democracia), pre-
tender que tudo tivesse decorrido exem-
plarmente, sem tentações à direita e à 
esquerda, só serve para procurar conde-
nar perpetuamente os desvios atribuí-
dos ao homem que comandou as tropas 
no 25 de Abril ou ao homem que recebeu 
a rendição do anterior regime nesse 
mesmo dia, mas não serve para acres-
centar soluções ao momento presente.  

Regressamos a António Ramalho Ea-
nes, o militar que se revelou ao país em 
novembro de 1975 e se afirmou como 
político quando trabalhou para despoli-
tizar as Forças Armadas, permitindo que 
a democracia fizesse o seu caminho sem 
ter de estar sempre à espreita, com re-
ceio de golpes e contragolpes. Eanes tor-
nou-se o mais consensual dos militares e 
políticos portugueses. Falhou com o 
PRD, mas não se tornou mais amargo 
com esse falhanço, como aconteceu 
com tantos outros que não souberam li-
dar com as derrotas. Eanes fez da sua 
vida um exemplo de desprendimento e 
entrega à causa pública, sem nunca dei-
xar de utilizar a sua experiência e sabe-
doria para apaziguar os nossos fantas-
mas. Com a morte de Otelo, dando-nos o 
seu testemunho, que funcionou como 
água apagando um fogo, voltou a mos-
trar-nos que é possível perdoar sem es-
quecer.  

Na linha da frente, a defender a demo-
cracia, desde 25 de novembro de 1975. 
Muitos prometem, Eanes cumpre. 

 
 
Jornalista

 Eanes fez da sua 
vida um exemplo de 
desprendimento e 
entrega à causa 
pública, sem nunca 
deixar de utilizar a 
sua experiência  
e sabedoria para 
apaziguar os 
nossos fantasmas. 
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tar funcionários à última hora. 
Apresentaram-se 12 a 14 emprega-
dos ao serviço, um deles para con-
trolar as entradas limitadas a sete 
pessoas ao mesmo tempo. É um 
dos espaços com maior fila à porta.  

Milza Bento, 39 anos, auxiliar 
educativa, espera acompanhada 
do marido e dos filhos, o que pro-
mete demorar mais de 30 minutos. 
“Resolvemos dar um passeio à tar-
de e aproveitámos para ver ténis”, 
justifica. Quanto aos novos horá-
rios, não tem dúvidas: “Acho bem 
que possam abrir no horário nor-
mal. A propagação do vírus não de-
pende das horas, mas dos cuidados 
que as pessoas têm. Se não tiver-
mos cuidado, tanto afeta às 15h00 
como às 19h00 ou às 24h00.” 

Outra novidade de ontem foram 
os horários da restauração e simi-
lares, dos equipamentos culturais 
e desportivos. Passam a funcionar 
de acordo com as regras de licen-
ciamento, com um máximo horá-
rio das 02h00. A diferença está no li-
mite de ocupação: 66% para as sa-
las de eventos culturais; 50% nos 
restaurantes e similares. Lotação 
que aumenta para 75% a partir de 1 
de setembro e que deixa de ter res-
trições em outubro. 

A família Cuanga voltou há uma 
semana às salas de cinema, neste 
domingo com a perspetiva de ficar 
para a sessão da noite, com jantar 
pelo meio, o que podem fazer nos 
restaurantes do centro. Para já, a 
mãe, Vitorina, 45 anos, jurista, e os 
filhos Cecília, 11 anos, Luís, 14, e Ar-
naldo, 18, estudantes, escolhem o 
filme que irão ver na sessão das 
18h00. Em regra, a mãe vai para um 
lado e os jovens para outro. O pai 
também veio, mas não os acompa-
nha nas sessões cinematográficas. 

“Os meus filhos estão de férias, 
temos estado fechados em casa, 
não dá para viajar, aproveitamos os 
fins de semana”, conta Vitorina 
Cuanga. No saco tem o gel desinfe-
tante e máscaras descartáveis su-
plentes. Precauções que os fazem 
sentir em segurança numa sala fe-
chada tanto mais, comentam, que 
as salas estão muito vazias. 

À sexta e fim de semana é exigido 
o certificado digital covid ou teste 
negativo para a entrada nos restau-
rantes. Desde 16 de julho que o 
centro realiza gratuitamente testes 
antigénio, o que é feito pelos profis-
sionais da farmácia Colombo. Caso 
o resultado seja positivo, comuni-
cam à pessoa que terá de se “dirigir 
imediatamente para casa e contac-
tar a SNS24”. O centro de testagem 
está na área da restauração. 

Nelson Injai, 33 anos, e Solange 
Bijoe, 28, esperaram 30 minutos 
para realizar o teste. “Íamos para 
entrar no restaurante e indicaram-
-nos que poderíamos fazer aqui o 
teste e sem custos. É uma boa me-
dida”, agradecem. 

O certificado ou o teste passam, 
também, a ser exigidos para as au-
las de grupo no ginásio do centro, 
como em todos os outros do país. 
ceuneves@dn.pt

Apenas as máscaras e os 
frascos de álcool-gel à en-
trada das lojas indicam 
que estamos em tempo 

de pandemia. O Centro Comercial 
Colombo voltou ontem ao seu ho-
rário, entre as 10h00 e as 24h00.  
O cinema passa a ter sessão notur-
na e o ginásio anuncia um novo ho-
rário e aulas em espaço fechado. 
Tudo o resto é o frenesim próprio de 
quem escolhe o domingo para fazer 
compras, embora aparentemente 
nada disso seja urgente. Está preen-
chida 95% da lotação, agora reduzi-
da a 7500 pessoas. 

Filas no rés-do-chão, também 
no primeiro andar, onde se con-
centram as lojas de roupa e de 
acessórios, além dos restaurantes. 
Alguns homens esperam encosta-
dos ao gradeamento, enquanto 
muitas pessoas percorrem a passos 
largos os corredores. 

Luísa Pereira, 51 anos, e Sandra 
Ferreira, 52, ambas professoras, 
aproveitam para ver os fatos de ba-
nho. “Normalmente, não vimos ao 

centro comercial ao fim de semana, 
mas lembrámo-nos de que já esta-
vam abertos de tarde”, explicam. 
Não esperavam encontrar tanta 
gente, mas isso não as preocupa. Até 

Compras à tarde, cinema à noite  
e tudo a que a covid-19 dá direito
DESCONFINAMENTO Espaços comerciais, restaurantes e similares, eventos culturais  
e desportivos voltam aos horários normais. No Centro Comercial Colombo houve enchente.

TEXTO CÉU NEVES

Centro Comercial Colombo encheu com 95% dos 7500  visitantes permitidos ao mesmo tempo.
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poderão sair sem sacos, ao contrá-
rio do que acontece com uma boa 
parte dos clientes. As amigas subli-
nham a reabertura em pleno dos es-
paços comerciais. “Es tá na altura de 
regressarmos às rotinas habituais, 
com horários mais restritos há uma 
maior concentração de pessoas. E já 
há muita gente vacinada.” 

Os centros comerciais estavam 
obrigados a fechar às 15h30 ao do-
mingo e às 19h00 aos sábados, o 
que deixou de ser obrigatório a par-
tir de ontem, a primeira fase do 
desconfinamento em situação de 
calamidade. Muitos clientes até se 
esqueceram de que poderiam per-
manecer durante a tarde e a noite, 
mas rapidamente se adaptaram. 
Foi mais difícil para os lojistas que 
apenas no sábado receberam a co-
municação oficial de que pode-
riam estar abertos até às 24h00.  
O Conselho de Ministros decidiu as 
medidas na quinta-feira. 

A unidade da JD Sports Portugal 
acaba por fechar às 21h00, precisa-
mente porque foi impossível recru-

As farmacêuticas Pfizer e Moderna 
aumentaram o preço das suas 
vacinas contra a covid-19 nos 
últimos contratos de fornecimento à 
União Europeia, noticiou o Financial 
Times. Os termos dos contratos, 
com validade até 2023 para um 
fornecimento total de 2,1 mil milhões 
de doses, foram renegociados após 
estudos clínicos terem indicado que 
as vacinas mRNA das duas 
empresas apresentavam melhores 
taxas de eficácia contra a covid-19 
do que as vacinas mais baratas 
desenvolvidas por AstraZeneca e 
Janssen. Uma dose da vacina da 
Pfizer aumentou dos atuais 15,50 
euros para 19,50 euros, de acordo 
com partes do contrato a que o 
Financial Times teve acesso, 
enquanto o preço de uma dose da 
vacina da Moderna subiu para 21,48 
euros face aos anteriores 19 euros.

Vacinas da Pfizer e da 
Moderna mais caras 

8
Vítimas mortais Nas últimas 24 
horas foram registadas mais 8 
mortes, totalizando 17 369 vítimas 
mortais com covid-19 – 15 tinham 
menos de 30 anos e 45 estavam 
no grupo dos 30-39 anos.

2306 
Novos casos Neste domingo, 
após mais 2306 casos, estavam 
50 054 casos ativos, sendo que a 
incidência tem vindo a descer, 
agora, é de 419,2 infetados por 
100 mil habitantes. O índice de 
transição (Rt) está em 0,98.
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CERTIFICADO

___ , para fins de publicação, que por escritura de vinte e oito de julho de dois mil e
vinte e um, iniciada a folhas vinte e três, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número
vinte, deste Cartório, foi lavrada uma escritura de justificação, na qual

, NIF 121.458.245, e mulher ,
NIF 181.726.823, casados sob o regime da comunhão geral, ele natural da freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria, e ela de França, e residentes na Av. Almirante Reis, no 119-1°
Esq, em Lisboa, declararam que são donos e legítimos possuidores do
composto de edifício de rés-do-chão e quatro andares, para habitação, com cento e vinte e três
metros quadrados de área coberta, com um logradouro com doze metros quadrados, sito na
RuaAntónio Pedro, letras S.J.D., na cidade e concelho de Lisboa, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Lisboa sob o número mil cento e sessenta e quatro, da freguesia de São
Jorge deArroios, e inscrito na matriz predial da freguesia deArroios sob o artigo 2169. Que este
prédio no entanto tem nos termos seguintes: a) , a favor
de Erundina Oitavem Garrido e marido Manuel Garrido Dominguez, de Manuel Oitavem
Garrido e mulher Serafina Aires Garrido e de Maria Oitavem Garrido e marido Alfonso
Mosquera Alvarez; b) , a favor de Erundina Oitavem Garrido, de Manuel
Oitavem Garrido, de Maria Oitavem Garrido, de Avanildes Oitavem Garrido e marido Ailton de
Paiva Silva e de Yolanda Oitavem Garrido dos Santos e marido Hamilton José dos Santos; c)

, em comum e sem determinação de parte ou direito, a favor de Avanildes
Oitavem Garrido e marido Ailton de Paiva Silva, de Iolanda Oitavem Garrido dos Santos e
marido Hamilton José dos Santos, de Salvador Garrido Oitavem, de Elpídio Garrido Oitavem,
de Iolanda Andulia Garrido Oitavem, de Edite Garrido Oitavem e marido Manuel Bogalho, de
João Garrido Oitavem, de Maria Doroteia Mosquera Oitavem e marido José Martinez e de Rosa
Alcira Mosquera Oitavem; d) , a favor de José Oitavem Dominguez, já falecido, quota
esta que no entanto de facto pertence às referidas titulares inscritasAvanildes Oitavem Garrido
e Yolanda Oitavem Garrido dos Santos, na qualidade de herdeiras de José Oitavem Garrido, a
quem, no inventário por óbito do sujeito ativo daquela inscrição, fora adjudicada tal quota,
sendo certo que o mesmo pré-falecera ao autor da herança, razão pela qual foi recusado o
registo a seu favor. Que não dispõem de qualquer título formal que permita efetuar o registo
daquele prédio em seu nome. Que, no entanto, o direito de propriedade
sobre o identificado prédio com fundamento no seguinte: Em dezoito de fevereiro de mil
novecentos e noventa e um ajustaram com os titulares inscritos (diretamente com alguns deles
e com representante dos restantes) a sua compra, tendo pago a totalidade do preço, mas não
tendo por razões várias - nomeadamente, na altura, por divergência de área no imóvel,
regularização da situação registal - sido celebrada a respetiva escritura de compra e venda.
Desde aquela data porém entraram na posse do imóvel, que exerceram até hoje em nome
proprio, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que
fosse, zelando pela sua manutenção e conservação, dando-o de arrendamento, como ainda
hoje acontece, recebendo as respetivas rendas, suportando todos os encargos com ele
relacionados, e agindo em todo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício
do direito de propriedade. Que tal posse em nome próprio, contínua, pública e pacífica sobre o
identificado prédio nos termos referidos, conduziu à sua aquisição por usucapião, que ora
invocam para efeitos do registo em seu nome.

. Está conforme. Cartório Notarial de
Diovana Barbieri, sito na Rua João de Deus, nº 23A, Sintra.

Sintra, vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um.

A Notária,  Diovana Barbieri
(Assintaura Ilegivel)

Conta registada sob o nº FAC/001/20201

CERTIFICO

JOSÉ GASPAR
CAÇADOR RAYMONDE MARIE JEANNE BRISSAY CAÇADOR

prédio urbano,

a sua aquisição registada três sextos

quatro trinta avos

três quinze avos

um sexto

justificam a seu favor

(Qualquer interessado que se sinta lesado
nos seus direitos ao mencionado prédio deverá impugnar judicialmente esta
justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação)

PUB

No passado dia 1 de junho fez 14 
anos que a Terra dos Sonhos foi 
fundada através de 29 sócios-
-fundadores, liderados pelo 
Frederico Fezas Vital. Hoje, 
continuamos a trabalhar para que 
vidas especialmente vulneráveis 
não desistam dos seus sonhos, 
quaisquer que sejam as suas 
circunstâncias. Acreditamos que 
sonhar é desejar intensamente 
alguma coisa, é passar para lá do 
mundo real e entrar no mundo de 
imaginação e da fantasia. Fazer 
alguém sonhar, ou realizar um 
sonho a alguém, é muito mais do 
que torná-lo real. É levar força, 
alegria e esperança onde não 
existe. É fazer acreditar que tudo 
é possível. É levar atenção, amor 
e alegria a vidas que se 
encontram em situação de 
grande vulnerabilidade. Através 
de 3 programas distintos – 
Sonhos Transformadores (para 
crianças e jovens com doença 
grave); Oficina do Sonhos (para 
crianças e jovens que vivem em 
acolhimento ou estão em risco 
de exclusão social); e WeGuide 
(para adultos diagnosticados 
com doença oncológica) – 
acompanhamos, cuidamos e 
capacitamos pessoas, famílias, 
cuidadores e profissionais de 
saúde. São abordagens e 
programas que promovem todas 
as dimensões do bem-estar e da 
saúde – mental, física, emocional, 
relacional e espiritual. Para nós, 
sucesso significa impacto. E 
impacto representa uma 
melhoria no bem-estar de quem 
acompanhamos. Somos uma 
associação composta por 
colaboradores, voluntários, 
doadores, investidores sociais, 
parceiros e por uma comunidade 
de pessoas comprometidas que, 
de forma orgânica, amplificam e 
comunicam o nosso trabalho de 
terreno. Para conseguirmos 
chegar a quem mais precisa, 
contamos com o apoio de 
empresas e particulares. 
Conheça todo o trabalho  
da Terra dos Sonhos em 
wwww.terradossonhos.org 
Ajude-nos a chegar mais longe 
contribuindo com o seu donativo 
neste site ou através  
do MB Way 937 891 107.

Mariana Castro Moura 
começou em março 
de 2020 a oferecer ali-
mentos a sem-abrigo 

do Porto, um projeto que evoluiu 
para associação e que agora ensi-
na jovens a lidar com esta realida-
de, olhos nos olhos com quem 
mais precisa. É assim desde que o 
país confinou em março de 2020, 
dias depois da confirmação da 
chegada da covid-19 a Portugal. 
Diariamente, pouco depois do 
meio-dia, a voluntária ruma à Ro-
tunda da Boavista e zona do Bom 

Associação de 
jovens do Porto 
apoia sem-abrigo
SOLIDARIEDADE Caminhos do Amor leva 
roupa e comida a quem vive na rua. Pandemia 
aumentou número de pessoas a precisar de ajuda.

Associação distribui sacos com comida e roupa.

Sucesso para entregar kits’ alimen-
tares aos sem-abrigo que por ali 
estão. 

O movimento gerado em torno 
do projeto deu-lhe asas e o já deno-
minado Caminhos do Amor pas-
sou a estar mais dias em mais locais 
da cidade, sempre com Mariana ao 
leme, sempre a entregar comida e 
roupa a quem precisa, ao mesmo 
tempo que germinava a ideia de 
atrair os jovens. 

“A ideia surgiu da necessidade de 
ter mais gente a movimentar a as-
sociação, mais gente nova e porque 

há miúdas cada vez mais novas a 
mostrar interesse em participar”, 
sintetizou à Lusa a mentora, mo-
mentos antes de, já com os kits 
preparados nas sacas plásticas, 
iniciar mais uma jornada diária, 
avenida da Boavista acima. 

Matilde Allen, de 14 anos, é a pri-
meira jovem voluntária do novo 
projeto, embora com “experiên-
cia” na rota dos sábados, em que é 
distribuída comida e roupa pela ci-
dade a quem precisa, aqui na com-
panhia da família. “Desde que 
chegou a pandemia, há mais sem-

-abrigo nesta zona [da Boavista] e 
também mais pessoas que, não o 
sendo, precisam de ajuda. Há 
mais pessoas de meia-idade, mas 
também aparecem jovens por te-
rem perdido o trabalho”, relatou 
Mariana sobre o “quadro” antes e 
depois da pandemia na zona 
onde intervém. 

Matilde confessou à Lusa no fi-
nal da sua primeira “aula” que 
“não contava ver tanta gente a 
precisar de ajuda”, mas que, ainda 
assim, a missão “foi o que estava à 
espera”. LUSA

EAU testam projeto para 
extrair água da atmosfera

Os Emirados Árabes 
Unidos (EAU) vão tes-
tar neste mês um pro-
jeto-piloto com uma 

tecnologia para produzir volumes 
comerciais de água, através da ex-
tração de água da atmosfera utili-
zando apenas energia solar, 
anunciaram os responsáveis pela 
iniciativa. 

Em comunicado conjunto, os 
responsáveis indicaram que esta 
iniciativa utilizará uma tecnologia 
da empresa americana Aquovum 
para gerar água a partir da humi-
dade da atmosfera, algo particu-
larmente útil em ambientes ári-
dos como os EAU, e a novidade é 
que será o primeiro projeto a usar 
uma fonte de energia completa-
mente renovável para o fazer. 

O projeto será implementado no 
emirado de Abu Dhabi pela em-
presa Aquovum, a Universidade de 
Ciências e Tecnologia de Khalifa e 
Masdar, e uma empresa de tecno-
logia dedicada ao desenvolvimen-
to de energias renováveis promo-
vida pelo governo de Abu Dhabi. 

Segundo os responsáveis pelo 
projeto piloto inovador, vai ser 
avaliado “o desempenho da tec-
nologia de Geração de Água At-
mosférica num grande formato 
em combinação com uma fonte 
de energia renovável, e a sua capa-
cidade para ser incluída em atuais 
ou futuros projetos de água sus-
tentável”. No documento não é in-
dicada a quantidade de água que 
se prevê produzir através desta 
tecnologia, mas é afirmado que 
com ela vão contribuir para um 
mercado “do qual se espera uma 
taxa composta de crescimento 
anual de 25% em todo o mundo e 
30% no Médio Oriente”. 

Citado em comunicado, o dire-
tor do departamento de tecnolo-
gia da empresa Aquovum, Robert 
Wood, disse que “para avançar na 
transição verde global e para ga-
rantir a segurança hídrica” é ne-
cessário que os sistemas passem 
a “usar energia 100% renovável 
para permitir um abastecimento 
de água verdadeiramente susten-
tável”.  LUSA

AMBIENTE A ideia é extrair a água utilizando energia 
solar, o que permitirá projetos de transição verde global.
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Howard Phillips Lovecraft 
instigou a ficção literária 
de terror a percorrer no-
vos territórios, ao enca-

minhá-la, no início do século XX, 
para o campo apelidado pelo autor 
norte-americano de “horror cósmi-
co”. Livros como Nas Montanhas da 
Loucura, A Sombra Vinda do Tempo 
ou O Chamado de Cthulhu, não ne-
gam no título a afirmação de um gé-
nero de horror, como também reite-
ram na filosofia literária inaugurada 
pelo autor nascido em 1890. H.P. Lo-
vecraft chamou à sua filosofia cos-
micismo, em síntese, a afirmação da 
inexistência de um Deus reconhecí-
vel no universo, o que vota a huma-
nidade à orfandade, à mercê da vas-
tidão e do vazio do cosmos.  

Lovecraft apreciava lugares escu-
ros e não hesitava em aí abandonar 
as suas personagens. Assim o fez em 
1918 num breve conto que embre-
nha o protagonista no breu de uma 
caverna nos Estados Unidos. A Cria-
tura na Caverna convida o leitor a 
acompanhar o périplo de um ho-
mem perdido nas trevas, persegui-
do por criatura indizível, tomado 
pelo terror, culminando na revela-
ção (o leitor encontra o conto dispo-
nível online). Para o seu The Beast in 

the Cave (título original) o escritor 
entregou semanas do seu trabalho à 
investigação de um labirinto de ca-
vernas, então já explorado, no esta-
do do Kentucky, nos Estados Uni-
dos. O conto de Lovecraft situa-se 
em Mammoth Cave, o maior siste-
ma de grutas da Terra. O dédalo sub-
terrâneo estende-se por mais de 600 
quilómetros já explorados. Por com-
paração, o segundo sistema de gru-
tas mais extenso é o de Optymis -
tychna, na Ucrânia. Conta com 214 
quilómetros de extensão. 

Conterrâneo de Lovecraft, o fran-
cês Édouard-Alfred Martel não resis-
tiu ao fascínio que Mammoth Cave 
exercia naqueles que experiencia-
vam a adrenalina de uma nova dis-
ciplina, consagrada ao estudo das 
cavernas, a sua origem e evolução, 
mas também as formas de vida que 
ali habitam. O gaulês, nascido em 
1859, não só havia percorrido consi-
deráveis partes da Europa a rastejar, 
escalar e remar no interior de grutas, 
como chamava a si a fundação da 
nova disciplina, a Espeleologia. 
Quando em 1912, Édouard-Alfred 
explorou ao longo de três dias várias 
secções de Mammoth Cave e o seu 
historial de presença humana mile-
nar, trazia no currículo milhares de 

Foi com este desenho 
que Martel representou 
a primeira exploração 
das cavernas de Marble 
Arch, na Irlanda (1895).

D.
R.

quilómetros percorridos no âmago 
de cavernas.  

Para Martel, as histórias subterrâ-
neas começaram ainda no sécu-
lo XIX, primeiro nos livros do escri-
tor francês Júlio Verne, mais tarde 
numa viagem com os pais aos Pire-
néus. Aí, em 1866, com 7 anos, 
Édouard-Alfred, visitou a caverna de 
Gargas, onde mais tarde, em 1906, se 
revelariam os negativos de mãos 
pintadas nas paredes por popula-
ções de há 27 mil anos. O arrouba-
mento de Martel foi imediato e du-
radouro. Nos anos seguintes, visitou 
cavernas em Itália, Alemanha, Áus-
tria e Eslovénia. Não obstante, a uni-
versidade embrenhou-o noutros 

dimentares, os primitivos america-
nos operavam no interior das grutas, 
extraindo minério como mirabilita e 
epsomita, crê-se para utilização em 
cerimoniais. Exploração pré-históri-
ca que, em 1964, espicaçaram seis in-
vestigadores da norte-americana 
Cave Research Foundation a recons-
tituir as antigas práticas de minera-
ção. Descalço, seminu, munido de 
tochas, o sexteto caminhou horas no 
encalço do minério, para corroborar 
a hipótese de uma exploração minei-
ra primitiva.  

A Martel, na sua visita de 1912 a 
Mammoth Cave, não passou desper-
cebido o abandono a que estava vo-
tado um conjunto de estruturas de 
pedra no interior das cavernas. Ali, 
em 1842, funcionara um hospital 
para tuberculosos. Experiência mira-
bolante do médico John Croghan 
(ver caixa), crendo nos benefícios do 
ambiente estável da gruta na saúde 
frágil dos pacientes. Em 1843 o hos-
pital encerrou face à debilidade dos 
doentes. Croghan que havia adquiri-
do oito quilómetros quadrados de 
terreno no local, manteve operação 
no mesmo, com fins turísticos, tem-
poralmente ainda longe dos horizon-
tes espeleológicos inaugurados por 
Édouard-Alfred. 

O francês arrebanhava feitos na es-
peleologia: desenvolvia equipamen-
tos para a navegação em rios subter-
râneos e para a escalada no interior 
das grutas, adquirira a francesa ca-
verna Padirac para treino de espeleó-
logos, lançava-se em ascensões ver-
ticais, com dezenas de metros, muni-
do de artefactos rudimentares.  

Édouard casou-se em 1890 com 
Aline de Launay, irmã de Louis de 
Launay, geólogo e espeleólogo. No 
cunhado encontrou o parceiro de ex-
pedições espeleológicas e também 
sociedade na edição da revista cien-
tífica La Nature. Martel, fundador da 
Sociedade de Espeleologia, prolífico 
na publicação de livros (uma vinte-
na) e artigos (perto de 800), recorda-
va amiúde o mundo que desbravava: 
“Nenhum homem antes de nós des-
ceu a estas profundezas (…) nada de 
tão estranho nos foi apresentado. Es-
pontaneamente, fazemos a pergun-
ta: estaremos a sonhar?”, proferiu 
numa conferência no decorrer da Ex-
posição Universal de 1899, em Paris. 
Martel morreu em 1938, três anos an-
tes de, nos Estados Unidos, o sistema 
de cavernas de Mammoth Cave ser 
declarado parque nacional. 
dnot@dn.pt

Viagem aos abismos com o fundador da 
espeleologia, o francês Édouard-Alfred Martel 
CIÊNCIA VINTAGE Sob os pés da humanidade habita um mundo que só no final do século XIX mereceu exploração com 
carácter científico. Em 1888, nasceu a espeleologia com a paternidade entregue ao francês Édouard-Alfred Martel.  

TEXTO JORGE ANDRADE 

Entre 1839 e 1949, John Croghan, 
médico em Louisville, cidade do 
Kentucky, foi presença assídua em 
Mammoth Cave. Abandonado o 
projeto do hospital para tubercu -
losos no interior das cavernas, 
Croghan lançou-se na exploração 
turística do local, apoiado por 
Stephen Bishop, escravo que 

recebeu a libertação um ano antes 
da sua morte (1857).  Bishop 
tornou-se um dos princi pais 
exploradores do sistema de caver -
nas de Mammoth Cave, memori -
zando dezenas de quilómetros de 
túneis, mais tarde desenhados em 
mapas que se mantiveram 
oficialmente por décadas.

Stephen Bishop, o escravo  
que memorizou Mammoth Cave

subterrâneos. Em 1886, o aspirante 
a explorador formou-se em Direito 
para exercer advocacia. O escritório 
de advogados não afastou o jovem 
Édouard dos mundos subtérreos e, 
em junho de 1888, encontramo-lo a 
explorar o abismo de Bramabiau, 
desfiladeiro no seu país natal. A data 
marca oficialmente o momento 
inaugural da espeleologia. O milenar 
interesse humano pelas cavernas fa-
zia-se ciência. 

Na época, Mammoth Cave trazia 
uma longa história de presença hu-
mana. Povos indígenas exploravam 
o lugar desde há quatro mil anos, 
percorrendo quilómetros no âma-
go rochoso. Munidos de tochas ru-
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“A minha divisa: quem não vive para servir  
não serve para viver”

Os heróis da 
vida real? 
Nelson Mande-
la, Mahatma 
Gandhi,  
Dalai-Lama e Papa 
Francisco. 
 
As heroínas  
históricas? 
Jane Goodall, 
Madre Teresa, 
Joana d’Arc  
e a rainha S anta 
Isabel. 
 
Os pintores  
preferidos? 
Claude Monet  
e Almada  
Negreiros. 
 
Compositores preferidos? 
Ennio Morricone. 

Os seus nomes preferidos? 
Afonso e Maria. 
 
O que detesta acima de tudo? 
Qualquer ser humano que tenha desprezo 
pela vida humana, animal e natureza. 
 
A personagem histórica que mais  
despreza? 
Adolf Hitler. 
 
O feito militar que mais admira? 
O 25 de Abril. 
 
O dom da natureza que gostaria de ter? 
Ser vento, voar. 
 
Como gostaria de morrer? 
Serena e em braços de “amor”. 
 
Estado de espírito atual? 
Espírito protetor. 
 
Os erros que lhe inspiram maior indulgência? 
Os cometidos por pessoas que sofram de 
abusos e de violência doméstica. 
 
A sua divisa? 
“Quem não vive para servir não serve para 
viver.”

A sua virtude preferida? 
Empatia. 
 
A qualidade que mais aprecia num homem? 
Humanismo. 
 
A qualidade que mais aprecia numa mulher? 
Generosidade. 
 
O que aprecia mais nos seus amigos? 
Fidelidade. 
 
O seu principal defeito? 
Confiar. 
 
A sua ocupação preferida? 
Conviver na natureza na presença  
do meu filho. 
 
Qual é a sua ideia de “felicidade perfeita”? 
Quando os “meus” estão bem de saúde  
e felizes com a vida. 
 
Um desgosto? 
A adolescência que passou ao de leve  
por mim e o desrespeito pelos “meus”. 
 
O que é que gostaria de ser? 
Omnipresente. 
 
Em que país gostaria de viver? 
Num país tropical. 
 
A cor preferida? 
Branco. 
 
A flor de que gosta? 
Camélias. 
 
O pássaro que prefere? 
O canário e o albatroz. 
 
O autor preferido em prosa? 
Jorge Amado e Miguel Torga. 

Poetas preferidos? 
Fernando Pessoa, 
Ary dos Santos  
e Oscar Wilde. 
 
O seu herói  
da ficção? 
Zorro. 
 
Heroína favorita na ficção? 
Wonder Woman. 

O famoso questionário respondido pela diretora da FPF Mónica Jorge 
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Em  janeiro deste ano, estava 
a terceira e mais violenta 
vaga da pandemia a come-
çar, Portugal ocupava o 23º 

lugar num ranking do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) que 
avalia os pacotes de medidas de 
apoio à economia contra os efeitos 
da covid-19, e que inclui  47 países 
desenvolvidos ou de grande di-
mensão.  Todos os valores conside-
rados são cumulativos e contam 
desde o início de 2020, quando co-
meçou a pandemia. 

Três meses depois, no retrato ti-
rado em abril, Portugal caiu para a 
posição 29. E na edição intercalar 
do outlook e do monitor  orçamen-
tal do FMI, atualizados a 27 julho 
passado, o esforço do país desceu 
novamente na lista internacional, 
ocupando agora o 32º lugar no gru-
po de países abordados, mesmo 
tendo subido ligeiramente em pro-
porção do produto interno bruto 
(PIB). Isto é, Portugal apoiou um 
pouco mais (desde abril), mas foi 

menos audacioso quando compa-
rado com outros governos no gru-
po dos 47 analisados. 

Ainda assim, neste estudo, o país 
recebeu uma menção favorável do 
FMI por ter “prolongado” os pro-
gramas de apoio à liquidez das em-
presas em resposta à quarta vaga, 
que começou em maio e obrigou a 
uma onda de novas restrições à ati-
vidade, circulação de pessoas e ho-
rários dos negócios. 

O pacote de apoios considerado 
pelo FMI está dividido em três par-
tes: apoios relacionados com o se-
tor da saúde, apoios diretos fora 
deste âmbito (ao emprego e às em-
presas) e apoios do tipo financeiro, 
como as garantias estatais em que 
assentam os referidos programas 
de ajuda à liquidez empresarial. 

Segundo o novo panorama eco-
nómico global e a atualização do 
monitor orçamental (departamen-
to liderado pelo antigo ministro 
das Finanças do PSD, Vítor Gas-
par), Portugal dedica hoje 11,3% do 

Portugal cai no ranking dos apoios 
covid apesar do reforço das ajudas
PANDEMIA Portugal recebeu um elogio do Fundo Monetário Internacional por ter 
prolongado o programa de apoio à liquidez das empresas na quarta vaga, em maio.

TEXTO LUÍS REIS RIBEIRO

Apoios públicos às empresas e famílias somavam, em junho, 9,5 mil milhões de euros, 4,7% do PIB, de acordo com as contas do FMI.
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PIB aos apoios covid. É até ligeira-
mente superior do que há três me-
ses (11,1% do PIB em abril), mas 
como outros governos reforçaram 
os seus esforços para segurar a ati-
vidade económica proporcional-
mente mais, Portugal continuou a 
descer neste ranking. 

Em julho, a lista é liderada pela 
Itália, que está munida de um pa-
cote de estímulos covid com um 
valor impressionante, que equiva-
le a mais de 46% do PIB italiano.  

Portugal também está abaixo da 
média deste grupo de 47 países 
analisados em julho pela institui-
ção. A média dos pacotes equivale 
a 16,6% do PIB. Aliás, Portugal tem 
estado sempre abaixo da média. 
Em abril, o envelope português era 
11,1% do PIB, a média internacio-
nal estava em 15,4%. Em janeiro, a 
média nacional cotava-se em 
11,2%, ao passo que a média do 
grupo dos 47 rondava 14% do PIB. 

Em todo o caso, como referido, 
Portugal recebeu uma nota positi-

va pela forma como respondeu à 
ameaça da terceira vaga pandémi-
ca (entre 27 de dezembro de 2020 e 
5 de abril deste ano, segundo o pri-
meiro-ministro, António Costa) e, 
parcialmente, ao ataque da quarta 
vaga, mais suave, que começou ofi-
cialmente a 15 de maio, prolongan-
do-se até ao final de julho. 

 “Alguns programas de apoio à li-
quidez das empresas foram pro-
longados em vários países, como 
por exemplo, Itália, Malta e Portu-
gal”, resume o capítulo da respon-
sabilidade de Vítor Gaspar, o dire-
tor para os assuntos orçamentais. 

Desta avaliação constam medi-
das tomadas até 5 de junho último, 
data de fecho deste estudo do FMI. 
Entretanto, mais medidas foram 
sendo anunciadas. 

A lista do FMI é bastante exausti-
va nos detalhes.  Os apoios diretos 
à saúde e às restantes áreas da eco-
nomia (emprego, carga fiscal, 
apoios diretos a setores em crise 
grave, etc.) correspondem a 5,6% 
do PIB, e os avales pessoais do Es-
tado a 5,7%. As duas parcelas dão o 
referido total global de 11,3% do 
PIB em apoios covid. 

Alguns exemplos 
A despesa com apoios diretos no 
setor da saúde pública totalizou 1,9 
mil milhões de euros (0,9% do PIB). 
Aqui constam despesas adicionais 
com “medicamentos, equipamen-
to de proteção individual, meios 
complementares de diagnóstico e 
terapia”, “despesas de pessoal, in-
cluindo subsídios extraordinários 
de seguro saúde para profissionais 
da saúde”, “subsídios de isolamen-
to profilático” e “investimentos nos 
cuidados intensivos do Serviço Na-
cional de Saúde”. 

A despesa direta com apoios em 
áreas além da saúde somou  9,5 mil 
milhões de euros (4,7% do PIB). 
Destaque para os “apoios ao em-
prego e retoma da atividade (três 
mil milhões de euros)”, onde a me-
dida mais emblemática em 2020 
foi o “lay-off simplificado”. Houve 
ainda perdão na cobrança de im-
postos (cerca de mil milhões de eu-
ros, segundo o FMI, isenção de pa-
gamento da Taxa Social Única, re-
dução temporária da taxa de IVA da 
eletricidade, isenção temporária 
de IVA nas compras de algum ma-
terial médico, redução de preços de 
portagens, moratórias e alívio nas 
rendas imobiliárias. 

Há ainda uma parte que é diferi-
da na receita (será revertida a favor 
do Estado e da Segurança Social 
mais tarde) nas áreas que não da 
saúde, no valor de 1,1 mil milhões  
(0,5% do PIB), que abrange  co-
branças de impostos e contribui-
ções adiadas, mas não perdoadas. 

Finalmente, os apoios via banca e 
linhas de crédito, na forma de pro-
gramas e esquemas de garantias 
públicas para dar liquidez às empre-
sas. É a fatia de leão do programa do 
governo, com um total de 11,5 mil 
milhões de euros (5,7% do PIB). 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt 

46,2% 
Itália Em Julho, Itália era o 
país do mundo com maior 
nível de ajudas à economia 
por causa da pandemia de 
covid, correspondendo a 
um total de 46,2% do PIB 
do país.

11,3% 
Portugal Pacote de apoios 
covid vale 11,3% do PIB 
nacional. Portugal caiu 
para 32º lugar entre 47 
países do ranking do 
Fundo Monetário 
Internacional. 
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RICARDO NUNES 
CFO da Siemens Portugal 
Até agora 
diretor 
financeiro da 
área de 
Sistemas de 
Distribuição de 
Energia e da fábrica da 
Siemens localizada em 
Corroios, o gestor passa 
agora a coordenar toda a 
área financeira da 
multinacional alemã em 
Portugal. Licenciado em 
Gestão pela Universidade 
Católica, entrou na Siemens 
em 1996, tendo sido CFO da 
Siemens Angola.

CARREIRAS 
EM ALTA

ANDREIA JOTTA 
Diretora de Marketing e 
Parcerias da 
Yunit 
Consulting 
Licenciada 
em Relações 
Internacionais, 
vem direção de Marketing e 
Comunicação da Câmara de 
Comércio e Indústria 
Portuguesa (CCIP), onde 
passou os últimos nove 
anos. Passou também pela 
UNESCO, Ministério das 
Finanças, IFE - International 
Faculty for Executives e 
Instituto Informação e 
Franchising.

FILIPE PIMENTA DA GAMA 
Diretor de Business 
Development, 
Portugal, 
Continental 
Europe da 
Marsh  
Com 28 anos de 
experiência no mercado 
segurador, iniciou a carreira 
em Londres, em 1993, onde 
se formou em Gestão, pela 
Universidade de 
Westminster. Em 1998, 
integrou a AON Portugal 
como diretor da área de 
desenvolvimento de 
negócio. 

ANA CASASA 
Diretora de Inovação da 
Galp 
Licenciada em 
Microbiologia 
pela 
Universidade 
Católica 
Portuguesa e possui um 
MBA pela Porto Business 
School. Foi investigadora, 
nos EUA, em São Francisco 
através de uma bolsa 
Fulbright e do Programa 
Network Contacto. 
Trabalhou depois na 
vertente de inovação 
corporativa no Grupo José 
de Mello e na Sonae.

O ano de 2021 continua a 
ser atípico para o turismo 
em Portugal. O verão ain-
da não chegou a meio e é, 

por isso, cedo para balanços. Ainda 
assim, é possível perceber que as 
zonas balneares e de natureza con-
tinuam a ser procuradas, como é o 
caso do Algarve e da Madeira, em 
detrimento das grandes cidades. E 
nas próximas semanas assim de-
vem continuar. 

O Savoy, grupo hoteleiro presen-
te na Madeira com várias unidades, 
nota ao  DN/Dinheiro Vivo que 
“além dos mercados tradicionais, 
como o Reino Unido e França, te-
mos tido, por exemplo, muita pro-
cura da Roménia e Ucrânia. A cres-
cente afluência do mercado inter-
no também é notória. Os 
portugueses, por sua vez, estão a 
optar por descobrir ou revisitar a 
Madeira”. 

Ainda não há números relativos 
a julho, mas a Direção Regional de 
Estatísticas da Madeira (DREM)já 
revelou que em junho o número de 
dormidas geradas pelo mercado 
nacional na região autónoma su-
perou os valores pré-pandemia. 
“Face a junho de 2019, a variação 
nas dormidas produzidas por resi-
dentes em Portugal foi de mais 
21,1%, enquanto no caso dos resi-
dentes no estrangeiro fixou-se em 

menos 65,5%. Os hóspedes entra-
dos com residência no país terão 
sido 35,6 mil, valor muito próximo 
dos residentes no estrangeiro, que 
foram 35,9 mil”, indicou este orga-
nismo, citado pela Lusa.  

O Savoy adianta ainda que neste 
momento conta com uma taxa de 
ocupação na ordem dos 90% em 
todas as unidades abertas ao públi-
co.  “O mês de julho está a ser mui-
to bom e prevemos que o mês de 
agosto seja ainda melhor. A Madei-
ra mantém-se como destino segu-
ro, com baixa incidência de casos 
de covid-19, com a vacinação a de-
correr de forma muito positiva e 
com várias medidas de segurança 
e prevenção que são garantia de 
confiança”, considera esta unidade 
hoteleira. 

Os portugueses também estão a 
rumar ao Algarve. Não é fora do co-
mum que os residentes rumem a 
sul nas férias de verão, mas com 
um decréscimo de estrangeiros, o 
mercado nacional assume maior 
importância para o turismo da re-
gião algarvia, que contou em junho 
e julho com menos visitantes do 
que aqueles que esperava neste se-
gundo verão depois de a pandemia 
de covid-19 ter chegado a Portugal.  

Jorge Beldade, diretor regional 
de Operações – Resorts da Minor 
Hotels (que tem marcas como o Ti-

Bons sinais no golfe 
A Região de Turismo do Algarve 
(RTA) já tinha indicado que até 
meados de julho a atividade turís-
tica foi reduzida para os níveis pré-
-pandemia, nomeadamente devi-
do às restrições. Há, dizia na sema-
na passada João Fernandes, pre- 
sidente da RTA a “expectativa que 
agosto, sobretudo a segunda me-
tade, e setembro sejam meses com 
outra realidade, seja pela evolução 
da pandemia, seja pelo processo 
de vaci- nação. Reportando-nos ao 
ano passado, muitas pessoas op-
tam por vir nesse período”, confes-
sa, acrescentando que “há bons si-
nais de reservas para setembro e 
em diante – muitas reservas para 
golfe”. 

Os dados mais recentes do INE, 
números preliminares relativos a 
junho, indicam que as unidades de 
alojamento turístico no Algarve 
contaram com pouco mais de 310 
mil hóspedes e cerca de 1,1 mi-
lhões de dormidas, das quais mais 
de 609 mil foram de residentes. 

Uma queda para quase metade. 
Em junho de 2019, e de acordo da-
dos do gabinete de estatística, o Al-
garve tinha contado com quase 600 
mil hóspedes e 2,4 milhões de dor-
midas, das quais mais de 624 mil 
foram realizadas por residentes. 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt

Verão quente na Madeira com 
empurrão luso. Algarve morno
TURISMO Região sul já sinalizou que espera que a partir da segunda quinzena de agosto possa 
haver um ponto de viragem. A Madeira regista uma subida nas dormidas dos residentes.

TEXTO ANA LARANJEIRO 

Portugueses procuram 
destinos de proximidade,  
e a Madeira em sido uma  
das regiões beneficiadas.

Número de dormidas 
na Madeira de turistas 
residentes em 
Portugal aumentou 
21,1% em junho face ao 
mesmo mês de 2019. 
As dos estrangeiros 
caíram 65,5% .  

voli) no Algarve, salienta que, na 
região “tradicionalmente os meses 
de julho e agosto são muito fortes”, 
mas neste ano “as ocupações estão 
bastante abaixo da nossa expecta-
tiva inicial”. E explica: “as várias 
restrições de circulação ao longo 
do mês de julho e a ausência do 
mercado inglês tiveram um forte 
impacto e o mês vai fechar com 
uma média de 35% de ocupação, 
quando a expectativa era de che-
gar aos 85%. Para o mês de agosto 
estamos com cerca de 60% de ocu-
pação, ainda esperamos chegar 
até aos 85%, mesmo assim abaixo 
da previsão inicial que seria de ir 
aos 95%”. 
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O marquês de Pombal, o leão e Francisco,  
o ex-jogador do Sporting que os esculpiu
MONUMENTO A estátua em homenagem a Sebastião José de Carvalho e Melo está a mais de 50 metros de altura e foi 
idealizada por um antigo jogador do Sporting, o escultor Francisco Santos. Foi inaugurada em 1934 e foi a concurso.

Situada no centro da praça 
com o mesmo nome, o 
monumento ao marquês 
de Pombal é um dos íco-

nes da capital e é também um dos 
pontos mais altos da cidade. Ergue-
-se a mais de 50 metros.  

“Esta é com certeza a estátua 
mais alta que existe em Lisboa.  
O pedestal mede 40 metros, mais 
uns 15 metros da própria estátua, 
perfaz 55 metros. Não há, que eu 
saiba, uma estátua mais elevada 
em Lisboa”, descreve ao DN Anísio 
Franco.  

Inaugurado em 1934, o monu-
mento homenageia Sebastião José 
de Carvalho e Melo, secretário de 
Estado do Reino durante o reinado 
de D. José I e é da autoria de um an-
tigo jogador do Sporting Clube de 
Portugal.  

Embora o projeto tenha surgido 
antes da implantação da Repúbli-
ca, só em 1915 foi lançado o con-
curso para a estátua. 

“Quem vai ganhar o concurso é 
Francisco dos Santos, embora o pe-
destal não seja arquitetado por ele. 
É concebido pelos arquitetos Adães 
Bermudes e António do Couto. 
Francisco dos Santos desenha a es-
tátua do próprio marquês que não 
verá inaugurar. A estátua só foi 
inaugurada a 13 de maio de 1934, 
quatro anos depois de ele ter mor-
rido”, explica o historiador de arte.  

António Couto e Francisco dos 
Santos foram ambos jogadores do 
clube de Alvalade, mas Anísio Fran-
co prefere destacar o segundo, 
“uma figura extraordinária e um 
escultor algo esquecido em Lis-
boa”.  

Para além da estátua do marquês 
de Pombal é também o autor de 
outras obras espalhadas pela cida-
de, como “o Prometeu, que está no 
Jardim Constantino, ou o Homem 
ao Leme que está no Cais do Sodré 
e que pouca gente conhece”, afirma 
Anísio Franco.  

“É uma estátua simbólica ao ma-
rinheiro e não propriamente a uma 
pessoa identificada, como o Pro-
meteu. Tem todo um pendor sim-
bolista”, uma das características 
principais da obra de Francisco dos 
Santos.  

Anísio Franco não tem dúvidas 
de que o simbolismo que o artista 
imprimia às suas esculturas é du-
plamente visível no monumento 
de homenagem a Sebastião José de 
Carvalho e Melo.  

TEXTO ELSA ARAÚJO RODRIGUES

Leão, símbolo do poder  
e da paixão pelo Sporting? 
O escultor estudou em Paris e, 
mais tarde, em Roma, onde tam-
bém jogou futebol. “Chegou mes-
mo a ser capitão da Lazio e terá 
sido, provavelmente, o primeiro 
internacional português”, conta o 
historiador.  

Francisco dos Santos regressou 
a Lisboa “um pouco antes da im-
plantação da República” para 
prosseguir a sua carreira como es- VVeja o vídeo em dn.pt/dntv 

Dimensão real e simbólica 
“maior do que parece” 
Vista do solo, a estátua “parece pe-
quena” mas “nas imagens antigas 
dos últimos retoques, há fotogra-
fias do próprio Francisco dos San-
tos a trabalhar no modelo de barro 
e vê-se que a dimensão da cabeça 
é do tamanho de um homem, de 
uma pessoa”, descreve Anísio 
Franco.  

O tamanho final do monumen-
to, que inclui o pedestal, dá à está-
tua uma dimensão que reflete a im-
portância histórica do marquês de 
Pombal para a cidade de Lisboa.  
“O que importa é que a elevação da 
estátua seja a suficiente para o 
marquês poder mirar, digamos, a 
sua grande obra – a Baixa Pombali-
na, a reconstrução da cidade de 
Lisboa”, o que leva o historiador de 
arte a considerar que representa 
Sebastião de Melo “a projetar-se so-
bre a sua própria obra”. 

A localização da estátua, voltada 
para a zona da cidade que o mar-
quês ajudou a desenhar, não é 
alheia ao simbolismo da obra, mas 
Anísio Franco prefere destacar ou-
tro significado, mais ligado ao seu 
autor. 

“Os sportinguistas podem orgu-
lhar-se de Francisco dos Santos que 
é esquecido como escultor e talvez 
esquecido também como grande 
futebolista que foi”, considera. 
“Francisco dos Santos é conhecido 
como escultor, e não co mo despor-
tista, como internacional portu-
guês”, lembra o historiador. “Se ca-
lhar é uma coisa interessante para 
se refletir – a arte é longa, a vida é 
breve”, remata.  
elsa.rodrigues@vdigital.pt

Portugal de que ele foi um dos gran-
des jogadores”, avança o historiador. 

O clube de Alvalade inaugurou 
em 2002 a “tradição” de celebrar no 
Marquês do Pombal a conquista do 
campeonato (cenário de festa que 
foi de seguida adotado pelo rival 
Sport Lisboa e Benfica), mas Anísio 
Franco crê que a maioria dos lisboe-
tas desconhece a relação do autor 
da estátua com o Sporting.  

“As comemorações do campeo-
nato são normalmente feitas aqui 
no Marquês, mas talvez as pessoas 
não saibam que o escultor era um 
sportinguista e que provavelmente 
junta este símbolo do leão, claro, 
por razões simbólicas, mas pela sua 
devoção ao Sporting”, refere. “O 
leão é uma marca fundamental 
desta estátua, que a faz distinta, tor-
na-a diferente de todas as outras”, 
acrescenta. 

Anísio Franco, 
historiador de arte, 
desconfia de que a 
colocação do leão na 
estátua pode estar 
relacionada com o 
símbolo do Sporting. 

cultor, mas “não deixou nunca o 
futebol”. “O que não quer dizer que 
tenha exercido uma atividade ar-
tística fulgurante”, frisa Anísio 
Franco.  

“A sua ligação ao futebol e ao 
Sporting faz-nos desconfiar de que 
esta colocação do marquês com o 
leão”, por um lado, “tem o sentido 
simbólico do poder, da força, que o 
marquês teve, mas desconfio de que 
este leão tem também que ver com 
esse símbolo do Sporting Clube de 

A estátua em pleno 
coração de Lisboa mede 
mais de 50 metros.
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Bolsonaro está refém 
do “centrão”. Mas  
o que é o “centrão”?
BRASIL O grupo de deputados sem ideologia, a não ser o clientelismo, 
que conviveu sem sobressaltos com os governos de Fernando Henrique 
Cardoso e Lula da Silva mas derrubou o de Dilma, tomou o Palácio do 
Planalto nesta semana.

TEXTO JOÃO ALMEIDA MOREIRA, São Paulo

Reunião de Bacana, sam-
ba de 1981 de Ary do Ca-
vaco conhecido pelo re-
frão “se gritar pega la-

drão, não fica um, meu irmão”, foi 
adaptado pelo general Augusto 
Heleno, fiel escudeiro de Jair Bol-
sonaro, no dia 22 de julho de 2018, 
meses antes da última eleição pre-
sidencial do Brasil. “Se gritar pega 
‘centrão’, não sobra um, meu ir-
mão”, cantou Heleno no congres-
so do então partido do presidente, 
trocando “ladrão” por “centrão”, 
para euforia da plateia de bolsona-
ristas. Três anos e uma semana de-
pois, o “ladrão” partilha com Bol-
sonaro e Heleno o último andar do 
Palácio do Planalto. 

 Ciro Nogueira, presidente do PP 
e líder informal do “centrão”, o 
conjunto de deputados que se 
move apenas por cargos e verbas, 
tornou-se ministro da Casa Civil 
do Brasil, uma espécie de primei-
ro-ministro brasileiro, na última 
terça-feira, a convite de Bolsonaro, 
substituindo o general Luiz Eduar-
do Ramos. 

 “É para salvar o governo”, justifi-
cou-se o presidente, que, surfando 
a onda da Operação Lava-Jato, cha-
mava em campanha o “centrão” de 
“tudo o que não presta no Brasil” e 
prometia “acabar com essa velha 
política do ‘toma lá dá cá’”.  

 Agora vizinho de gabinete de 
Nogueira, o mesmo general Hele-
no que em 2018 equiparava o “cen-
trão” a ladrão e o classificava como 
“núcleo criado para reunir todos 
aqueles que precisam escapar das 
barras da lei” e “a materialização 
da impunidade”, afirma agora que 
“a evolução de opinião faz parte da 
vida do ser humano...” Antes do 
convite ao novo ministro, Bolsona-
ro já havia patrocinado a candida-
tura de Arthur Lira, também do PP 
e do “centrão”, à presidência da Câ-
mara dos Deputados, e criado um 
orçamento secreto com verbas 
destinadas a esse grupo de depu-
tados – o objetivo é blindar-se dos 

mais de 120 pedidos de impeach -
ment no parlamento. 

 Mas e o que é o “centrão”? Para o 
economista Gil Castello Branco, o 
secretário-geral da Contas Abertas, 
ONG voltada ao estímulo da trans-
parência nas contas públicas, que 
desempenhou anos a fio funções 
no coração da máquina federal, 
“os parlamentares brasileiros não 
atuam apenas individual ou parti-
dariamente – eles unem-se em 
blocos para ter mais influência e 
um dos blocos mais famosos é o 
chamado ‘centrão’”. 

 “O ‘centrão’, formado por cerca 
de 170 a 220 deputados de vários 
partidos [num universo de 513], 
tem o poder de mudar o equilíbrio 
das forças principalmente na Câ-
mara dos Deputados mas também 
no Senado”, diz ao DN.  

 Ainda segundo Castello Branco, 
“o grupo varia conforme os inte-

resses, mas o seu núcleo, os tais 
170, é constituído por deputados 
do PP, Republicanos, Solidarieda-
de e PTB”. “Pode chegar, no entan-
to, aos referidos 220 ou mais, por-
que de vez em quando inclui par-
lamentares de PSD, MDB, DEM, 
PROS, PSC, Patriotas, Avante...” 

 “Esses partidos, embora se pos-
sam classificar como de centro-di-
reita, caracterizam-se por não ter 
uma ideologia clara, o que os move 
é a caneta do presidente e a chave 
do cofre.” 

 Para o economista, “Bolsonaro, 
que criticou em campanha a ‘velha 
política’, ou seja, o modo de atuar 
do ‘centrão’, une-se agora a ele para 
se proteger do impeachment e 
para aprovar projetos que conside-
re importantes”. 

 “Os deputados do ‘centrão’ rece-
bem, graças a essa prática, 15 vezes 
mais do que o deputado comum”, 
denunciou Ivan Valente, deputado 
do esquerdista PSOL, ao jornal 
Correio Braziliense.  

 Para Arthur Lira, o presidente da 
Câmara dos Deputados e outro ex-
poente do “centrão”, “o termo é pe-
jorativo”. “Sempre chamaram de 
nomes diferentes os moderados, o 
centro, mas sem ele os governos não 
têm sustentação, Ciro Nogueira vai 
para o governo fazer a boa política”, 
defendeu no canal Globonews.  

Multipartidarismo 
exacerbado 
O cientista político Alberto Carlos 
Almeida, autor de A Cabeça do Bra-
sileiro, A Cabeça do Eleitor e O Voto 
do Brasileiro, explica ao DN como 
esse centro político no Brasil se 
distingue dos centros políticos de 
outras democracias. 

 “Centro político na câmara bai-
xa existe em todos os países multi-
partidários do mundo, os únicos 
onde não existe são aqueles cujo 
sistema eleitoral distrital, como Es-
tados Unidos, Reino Unido, a pró-
pria França, gera maiorias e não 
precisa do centro para governar.” 

“Na Alemanha, por exemplo, os li-
berais estiveram no poder por 
anos, ora apoiando os democra-
tas-cristãos ora apoiando a social-
-democracia”, destaca.  

 “Qual, então, a particularidade 
do Brasil? Por causa do sistema 
eleitoral pessoalista, do federalis-
mo e outras variáveis, há um mul-
tipartidarismo exacerbado no Bra-
sil e os partidos de centro não são 
pequenos, pelo contrário, são 
muito grandes e, por isso, têm um 
poder de negociação enorme.” 

 “No caso de Bolsonaro”, finaliza 
Almeida, “o problema é mais agu-
do porque ele não tem partido”. 
“Fernando Henrique Cardoso, do 
PSDB, tinha uma aliança muito só-
lida com o DEM, e Lula da Silva 
também tinha um pilar, o PT, e 
muitos partidos na sua órbita.” 

 “Se bem manipulado, como foi 
por Fernando Henrique e por Lula, 
o ‘centrão’ até funciona como pon-
to de equilíbrio na política brasilei-
ra, impedindo avanços rápidos 
mas ajudando a agenda progres-
sista”, lembra Vinícius Vieira, pro-
fessor da Fundação Getúlio Vargas 
e da Fundação Armando Álvares 
Penteado, ao DN.  

 “A criação do SUS [Sistema Úni-
co de Saúde, o equivalente ao 

Ciro Nogueira foi a escolha 
de Bolsonaro para ministro 
da Casa Civil, espécie de 
primeiro-ministro do Brasil.

Ciro Nogueira, 
presidente do PP e 
líder informal do 
“centrão”, o conjunto 
de deputados que se 
move apenas por 
cargos e verbas, 
tornou-se ministro da 
Casa Civil do Brasil, 
uma espécie de 
primeiro-ministro 
brasileiro, na última 
terça-feira, a convite 
de Bolsonaro. 

 A capacidade de se 
alinhar a todos os 
governos pode ser a 
mais perigosa das 
características do 
“centrão”. “Aderiu a 
Fernando Henrique, a 
Lula, a Dilma, até ela 
perder popularidade 
e ir contra a agenda 
dos conservadores,  
e agora adere a 
Bolsonaro da mesma 
forma que o pântano 
político italiano dos 
anos 1920 aderiu e 
sustentou, ainda mais 
do que os fascistas, 
Benito Mussolini.”  
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SNS], por exemplo, nasceu de um 
compromisso entre privados, liga-
dos ao centrão, e o Estado, na As-
sembleia Constituinte de 1988.” 

O ex-baixo clero 
O “centrão”, portanto, existe desde 
o início do período de redemocra-
tização do Brasil. “Na verdade”, 
continua o académico, “já havia 
elementos de ‘centrão’ na ordem 
democrática de 1946 a 1964, no 
sentido de moderação política, 
mas o ‘centrão’ na forma atual nas-
ce no contexto da Assembleia 
Constituinte, em 1987, como um 
conjunto de deputados sem ideo-
logia definida, embora tendendo 
ao conservadorismo, que se une 
para bloquear avanços ditos pro-
gressistas na Constituição.” 

 “Depois da criação em 1988 do 
PSDB, dissidência da ala progres-
sista do MDB [partido que abrigou 
a oposição ao regime militar], o 
que resta do MDB fica nas mãos do 
‘centrão’ e atua como tal por anos”, 
aponta.  

“Em 2005, quando Severino Ca-
valcanti, um deputado de pouca 
expressão nacional, é eleito para a 
presidência da Câmara dos Depu-
tados, a imprensa usa mais o ter-
mo ‘baixo clero’ e menos a expres-

são ‘centrão’, que volta em força só 
com a eleição para o mesmo cargo 
de Eduardo Cunha, em 2014, sus-
tentado pela chamada bancada 
BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi [em 
torno dos deputados evangélicos, 
polícias e grandes latifundiários], 
ou seja, embora ainda sem ideolo-
gia, mais conservador.” 

 De acordo com o académico, “os 
deputados do ‘centrão’, por norma, 
têm pouca proeminência nacional 
mas vínculos regionais fortes e 
movem-se pela política do ‘toma lá 
dá cá’”. “Não têm ideologia”, insis-
te, “mas alinham-se ao eleitor mé-
dio brasileiro, que é conservador 
nos costumes e a favor de inter-
venção estatal patrimonialista na 
economia”. 

 A capacidade de se alinhar a to-
dos os governos pode ser, entre-
tanto, a mais perigosa das caracte-
rísticas do “centrão”. “O ‘centrão’ 
aderiu a Fernando Henrique, a 
Lula, a Dilma, até ela perder popu-
laridade e ir contra a agenda dos 
conservadores, e agora, aí reside o 
perigo, adere a Bolsonaro da mes-
ma forma que o pântano político 
italiano dos anos 1920 aderiu e 
sustentou, ainda mais do que os 
fascistas, Benito Mussolini”. 
dnot@dn.pt

PUB

O Hamas anunciou a 
reeleição de Ismail Haniyeh 
como seu líder supremo 
para os próximos quatro 
anos, após decisão do 
Conselho Shura, o principal 
órgão decisório do 
movimento islâmico pró-
-palestiniano.  
Antigo assessor do 
fundador do Hamas, 
Ahmed Yassin, assassinado 
na sequência de um ataque 
aéreo israelita em 2004, 
Haniyeh tem vivido no 
exílio nos últimos dois 
anos. Eleito como líder do 
movimento em 2017, divide 
o seu tempo entre a 
Turquia e o Qatar desde 
2019, sem esclarecer se irá 
voltar a Gaza. Ismail 
Haniyeh serviu como 
primeiro-ministro 
palestiniano após o Hamas 
ter vencido as eleições 
parlamentares em 2006, 
um ano antes de o 
movimento islâmico ter 
tomado o controlo de Gaza 
das forças rivais lideradas 
pelo Fatah, do presidente 
Mahmoud Abbas.  

BREVES

Hamas reelege 
Ismail Haniyeh 
como líder

O ministro britânico Michael 
Gove afirmou que outro refe -
rendo sobre a indepen dência 
da Escócia poderá realizar-
-se, depois do de 2014, quan -
do houver “vonta de conso -
lidada” da popula ção desta 
nação histórica, numa entre -
vista publicada no jornal es -
cocês Sunday Mail. “O prin -
cípio de que o povo escocês, 
nas circuns tâncias certas, 
pode colocar novamente a 
ques tão (de saber se quer 
sepa rar-se do Reino Unido) 
perma nece”, disse o ministro 
de Estado britânico. “Eu 
simplesmente não acho que 
seja apropria do, e as pessoas 
também não acham que seja 
apro priado, fazer a pergunta 
agora”, disse o político con -
servador de origem escoce -
sa. Questionado se o gover -
no de Londres, que tem de 
autorizar um hipotético refe -
rendo, tenciona opor-se-lhe 
indefinidamente – até agora 
rejeitou-o –, Gove afir ma na 
entrevista: “Não, se existir 
cla ramente uma vontade 
consolidada a favor de um 
referendo, haverá um.”

Ministro admite 
novo referendo 
na Escócia
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À tradicional salva de 21 ti-
ros de canhão, a cerimó-
nia de posse de Mary Si-
mon como 30.ª governa-

dora-geral do Canadá juntou o 
acender de um Qulliq, lâmpada 
que os inuit, os indígenas do Cana-
dá, usam para iluminar e aquecer 
as casas. No discurso de posse no 
parlamento, a nova representante 
da rainha Isabel II prometeu “unir 
as pessoas”. “A minha visão é que a 
reconciliação é uma forma de vida 
e exige trabalho todos os dias”, afir-
mou a antiga locutora de rádio, 
num momento em que o Canadá 
está a repensar a relação com os 
povos nativos, após a descoberta 
de valas comuns com restos mor-
tais de centenas de crianças junto 
a antigas escolas residenciais.  

Nascida há 73 anos em Kangi-
qsualujjuaq, uma aldeia inuit no 
Quebeque, reconciliar os canadia-
nos com os povos nativos é apenas 
uma das tarefas de Mary Simon. 
A nova governadora-geral – e quin-
ta mulher no cargo (ver caixa) – ga-
rantiu: “Todos os dias, em peque-
nas associações, nos ginásios das 
escolas, na Legião Real Canadiana, 
em locais de culto e em milhares de 
organizações ao serviço da comu-
nidade, há canadianos comuns a 
fazer coisas extraordinárias. Como 
governadora geral nunca me es-
quecerei disso – que o nosso al-
truísmo é a nossa maior força en-
quanto nação.”  

Prometendo usar a posição em 
Rideau Hall (a residência oficial) 
para lutar pelo ambiente, defender 
a saúde mental e, claro, procurar a 
reconciliação, a sua primeira tare-
fa será, no entanto, devolver a cre-
dibilidade a uma função que sofreu 
com a última governadora-geral, 
Julie Payette. A antiga astronauta 
demitiu-se em janeiro após uma 
investigação revelar que criou um 
ambiente “tóxico” em Rideau Hall 
e que maltratava os colaboradores. 
Um escândalo com consequên-
cias: uma sondagem de março pa -
ra a Radio Canada International 
revela que só 22% dos inquiridos 
defendem manter o cargo de go-
vernador-geral como é hoje. 

A escolha de Simon foi recebida 
com elogios. Na cerimónia de pos-
se, o primeiro-ministro Justin Tru-
deau, que tem feito da reconcilia-
ção com os povos nativos uma 
bandeira, destacou que a nova go-

vernadora-geral “nos recorda que 
a verdadeira liderança não se mede 
pelas honras ou distinções  que 
precedem o nome – mesmo se hoje 
juntou mais um título a muitos ou-
tros. Mas a verdadeira liderança 
mede-se antes pelo que uma pes-
soa faz pelos que a rodeiam. Mede-
-se pela capacidade para chegar 
aos outros e construir um futuro 
mais brilhante para todos”.  

Também os líderes indígenas se 
mostraram satisfeitos. “Estou mui-
to feliz pela Mary. Estou muito feliz 
pelo Canadá. Este é um passo em 
direção à reconciliação”, afirmou 
também à CBC Natan Obed, presi-
dente do grupo nacional Inuit Ta-
piriit Kanatami.  

Criada na tradição inuit 
Ainda jovem, Bob May, o pai de 
Mary, decidiu tentar a sua sorte no 
norte do Quebeque, onde traba-
lhou como gestor numa loja da 
Companhia da Baía de Hudson. De 
ascendência inglesa, costumava 
dizer que foi o primeiro funcioná-
rio branco a casar com uma indíge-
na – Nancy –, o que era proibido 
por lei na altura. A verdade é que 
Mary foi criada nas tradições dos 
inuit – que incluem aprender a ca-
çar, a pescar, a coser as roupas tra-
dicionais dos indígenas. E ouviu da 

nistro Jean Chrétien como embai-
xadora para os assuntos circumpo-
lares, ajudou a criar o Conselho do 
Ártico, que junta Canadá, Dinamar-
ca, Estados Unidos, Finlândia, Is-
lândia, Noruega, Rússia e Suécia. 
Também embaixadora na Dina-
marca, Simon é agora representan-
te da rainha no Canadá, tendo-se já 
mudado para Rideau Hall com o 
marido, Whit, e o cão, Neva.  

Fluente em inglês e inuktitut, Si-
mon tem sido muito criticada por 
não falar francês – a outra língua 
oficial do país além do inglês. Num 
país que se orgulha do seu bilin-
guismo – todas as comunicações 
oficiais são feitas em ambas as lín-
guas –, a nova governadora-geral já 
prometeu que vai prender francês. 
E explicou que se não o fez em 
criança foi por a escola federal que 
frequentou, na região de Nunavik, 
não incluir essa disciplina. Estas es-
colas em regime de externato esta-
vam separadas das escolas residen-
ciais agora envoltas em polémica, 
mas eram geridas pelos mesmos 
grupos e funcionaram entre os 
anos 1860 e 1990.  

Desvalorizando a questão do 
francês, o governo já veio garantir 
que Simon foi uma candidata 
exemplar ao cargo. 
helena.r.tecedeiro@dn.pt

Mary Simon: a primeira indígena  
a representar a rainha no Canadá
CARGO Fluente em inglês e inuktitut, a 30.ª governadora-geral tem sido criticada por não falar 
francês – a outra língua oficial além do inglês. A antiga locutora de rádio garante que vai aprender.

TEXTO HELENA TECEDEIRO

Mary Simon tomou posse no parlamento numa cerimónia que incluiu algumas tradições dos inuit.

De pai branco e mãe 
nativa, Mary foi criada 
nas tradições dos 
inuit, que incluem 
aprender a caçar,  
a pescar, a coser as 
roupas tradicionais 
dos indígenas. 

mãe e da avó materna a história 
oral do seu povo.   

Depois de dar aulas de Inuktitut, 
umas das principais línguas nati-
vas, na universidade McGill, entre 
1969 e 1973, Simon trabalhou como 
locutora de rádio para a CBC. A sua 
carreira na função pública come-
çou quando foi eleita para a direção 
da Associação Inuit do Norte do 
Quebeque. Após alguns cargos as-
sociativos, Simon foi negociadora 
em vários acordos que garantiram 
mais direitos aos indígenas. No-
meada em 1994 pelo primeiro-mi-
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JEANNE SAUVÉ 
Ao longo da 
carreira, Jeanne 
habituou-se a ser 
a primeira. Foi a  
primeira mulher 
eleita deputada 
pelo Quebeque, foi ela quem 
abriu o primeiro infantário no 
parlamento e foi também a 
primeira mulher governadora-
-geral do Canadá (entre 1984 e 
1990) – por recomendação do 
primeiro-ministro Pierre 
Trudeau. Antes, trabalhou na 
UNESCO em Paris e foi jorna- 
lista na emissora nacional CBC. 
Morreu em 1993, aos 70 anos. 
 
ADRIENNE CLARKSON 
Numa entrevista ao DN em 
2019, Clarkson 
recordou o dia 
em que uma 
menina 
portuguesa lhe 
escreveu a dizer 
que “se eu era governadora-
-geral do Canadá, ela também 
podia ser”. Nascida em Hong 
Kong e filha de refugiados 
chegados ao Canadá em 1941, 
foi jornalista também na CBC 
antes de se tornar diplomata. 
Nomeada representante da 
rainha Isabel II pelo primeiro-
-ministro Jean Chrétien. 
Ocupou o cargo entre 1999 e 
2007. Tem 82 anos. 
 
MICHAËLLE JEAN 
Refugiada do Haiti, 
chegou ao Cana- 
dá em 1968, com 
11 anos. Criada 
no Quebeque, foi 
jornalista na Radio-
-Canada e na CBC, destacou-se 
pelas ações de voluntariado no 
apoio a vítimas de violência 
doméstica. Nomeada pelo 
primeiro-ministro Paul Martin, foi 
governadora-geral entre 2005 e 
2010 – a primeira negra e a pri -
meira de origem haitiana. Entre 
2015 e 2019 foi a 3.ª secretária-
-geral da Organização Geral da 
Francofonia. Tem 63 anos. 
 
JULIE PAYETTE 
Tinha 5 anos quando Neil 
Armstrong pisou a 
Lua e soube logo 
que queria ser 
como ele. Em 
1992, Julie 
Payette integrava a 
Agência Espacial Canadiana e 
sete anos depois ia mesmo ao 
espaço, onde passou 25 dias. 
Capaz tanto de pilotar um avião 
como de tocar piano, a soprano 
de reconhecido talento foi 
nomeada por Justin Trudeau 
governadora-geral em 2017. 
Demitiu-se em janeiro após um 
inquérito em que foi acusada de 
perseguir os funcionários e criar 
um “ambiente tóxico”. 

ANTECESSORAS
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De 1990 a 2019, o número de pes-
soas que viviam em pobreza ex-
trema (de acordo com o limite es-
tabelecido pelo Banco Mundial 

de 1,90 dólares por dia) caiu a pique, pas-
sando de 1,9 mil milhões para 648 milhões. 
A covid-19 reverteu muito deste progresso. 
No final de 2021, a pandemia terá empurra-
do 150 milhões de pessoas de volta para a 
pobreza extrema. 

No entanto, mesmo antes da covid-19, o 
mundo não estava no caminho certo para 
acabar com a pobreza extrema na próxima 
década. O progresso na redução da pobreza 
tinha diminuído muito antes de a pande-
mia nos atingir, com as taxas de pobreza 
mundial a registarem uma queda de menos 
de meio ponto percentual por ano entre 
2015 e 2019. A esse ritmo, mesmo sem a co-
vid-19, 537 milhões de pessoas ainda esta-
riam a viver na pobreza extrema em 2030, 
implicando o não cumprimento dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, em particular o ODS 1. 

Na organização BRAC, a maior ONG do 
mundo liderada pelo Sul Global, décadas 
de conceção, implementação, aconselha-
mento e adaptação de intervenções de re-
dução da pobreza deram-nos uma visão de 
como tornar os programas e as políticas an-
tipobreza mais eficazes. 

Em primeiro lugar, os programas preci-
sam de chegar às pessoas que vivem em 
condições mais extremas de pobreza. As 
pessoas que vivem em pobreza extrema en-
frentam obstáculos para terem acesso a 
programas e serviços sociais. É menos pro-
vável que tenham contas bancárias, ende-
reços permanentes ou identificação formal 
– elementos que podem ser necessários 
para se registarem. Também enfrentam o 
estigma social associado ao recebimento 
de serviços públicos e, muitas vezes, não 
têm informações suficientes sobre os pro-
gramas para os quais são elegíveis. 

Em países de baixo rendimento, 79% do 
quintil inferior de assalariados não recebe 
assistência social de espécie alguma. Para 
garantir que a ajuda chega aos mais neces-
sitados, os governos e os seus parceiros têm 
de elaborar políticas e programas que su-
perem as barreiras que as pessoas que vi-
vem em pobreza extrema enfrentam e as 
integrem nas redes de segurança social 
existentes. 

Em segundo lugar, os programas têm de 
empoderar as pessoas que vivem em pobre-
za extrema para que criem resiliência a lon-

Como fortalecer os esforços para combater a pobreza

Opinião 
Shameran Abed

go prazo. Os governos e os seus parceiros 
têm de fazer mais do que melhorar o aprovi-
sionamento das necessidades básicas. Têm 
também de investir de forma a permitirem 
que as pessoas em pobreza extrema adqui-
ram as competências e os recursos de que 
precisam para evitarem cair na armadilha 
da pobreza. Esta abordagem é crucial em 
tempos de crise, conforme constatou a nos-
sa equipa na BRAC ao aconselhar o governo 
filipino, em parceria com o Banco de Des-
envolvimento Asiático, numa recente inter-
venção para combater a pobreza. 

Durante a pandemia, o programa fez a li-
gação entre os participantes e a assistência 
financeira do governo nacional e a assistên-
cia alimentar do governo local. Enquanto 
isso, forneceu os recursos e a formação de 
que necessitavam para estabelecerem vá-
rias fontes de rendimento. Como resultado, 
76% dos participantes conseguiram conti-
nuar a ganhar dinheiro mesmo durante os 
confinamentos rigorosos. 

Em terceiro lugar, os programas preci-
sam de tratar a pobreza como sendo multi-
facetada e dependente de contextos espe-
cíficos. A pobreza extrema é multidimen-
sional. Uma definição precisa tem de levar 
em linha de conta as muitas áreas de priva-
ção que as pessoas que vivem em pobreza 
extrema enfrentam, desde a falta de água 
potável e eletricidade até à desnutrição e 
exclusão social. Estas privações e as inter-
venções necessárias para as superar variam 
entre as populações e as regiões. Com base 
numa avaliação de fatores relacionados 
com locais e contextos socioeconómicos 
específicos, os governos e os seus parceiros 
precisam de criar intervenções mais holís-
ticas que capacitem os pobres para enfren-
tar os seus desafios únicos. 

Em quarto lugar, estes programas têm de 
envolver as comunidades e os governos lo-
cais, cuja participação ativa pode ajudar as 
intervenções para combater a pobreza a re-
fletirem melhor as realidades da vida diária 
das pessoas e a obterem a adesão local. Tra-
zer a sociedade civil para o processo tam-
bém pode desempenhar um papel impor-
tante na responsabilização do governo e 
sustentar a procura por programas e políti-
cas mais eficazes. Os governos locais po-
dem ajudar os governos nacionais e os seus 
parceiros a identificarem agregados fami-
liares marginalizados e a apoiarem a sua in-
clusão social. 

Em quinto lugar, os governos e os seus 
parceiros têm de ficar a conhecer o que está 

a funcionar e o que não está e, em seguida, 
adaptar a programação em conformidade. 
Para maximizar o impacto das interven-
ções para combater a pobreza à escala, os 
governos e os seus parceiros têm de se 
comprometer a monitorizar, avaliar e 
aprender com os programas à medida que 
são implementados e, em seguida, corrigi-
-los conforme necessário. 

Essas avaliações devem começar por 
identificar os princípios que orientam a 
conceção dos programas. Os componentes 
dos programas têm então de ser ajustados e 
testados com esses princípios em mente e 
os resultados cuidadosamente monitoriza-
dos. Somente através da adaptação basea-
da em evidências é que os governos e os 
seus parceiros podem garantir que os pro-
gramas que implementam têm um impac-
to duradouro e se ajustam para satisfazer as 
necessidades únicas e em evolução das res-
petivas populações. 

Tem de ser um esforço colaborativo. Se a 
comunidade internacional adotar estas 
medidas, os programas e as políticas de 
combate à pobreza podem tornar-se mais 
inclusivos, adaptáveis e abrangentes. Além 
de envolver a sociedade civil e o mundo 
académico, os governos precisam de agen-
tes de desenvolvimento, incluindo institui-
ções multilaterais e países doadores, para 
ajudar a tapar as lacunas de recursos até 
que possam mobilizar de forma indepen-
dente recursos internos suficientes. Muitos 
países de baixo e médio rendimentos sim-
plesmente não têm espaço orçamental e 
capacidade estatal para prosseguirem com 
medidas de redução da pobreza em larga 
escala por conta própria.  

O ODS 1 está profundamente ligado aos 
outros ODS, desde a garantia da igualdade 
de género até ao avanço da sustentabilida-
de e à melhoria da nutrição. A covid-19 re-
verteu décadas de progresso nestas áreas e 
precisamos de intervenções transversais 
que apoiem várias áreas de desenvolvi-
mento em simultâneo, se quisermos recu-
perá-las. A única forma de evitar deixar 
muitas pessoas para trás é garantir que as 
intervenções para combater a pobreza se-
jam mais bem financiadas, mais holísticas 
e mais eficazes à escala. 

 
 
Diretor sénior de Microfinanças e Programas  
de Graduação Ultrapobres da BRAC. 
 
© Project Syndicate, 2021.

Para maximizar  
o impacto das 
intervenções para 
combater a pobreza 
à escala, os 
governos e os seus 
parceiros têm de  
se comprometer a 
monitorizar, avaliar 
e aprender com  
os programas  
à medida que são 
implementados  
e, em seguida, 
corrigi-los 
conforme 
necessário.
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Mamona honrou o “país que é pequeno 
mas é grande” ao voar acima dos 15 m
TÓQUIO 2020 Atleta brilhou na final do triplo salto: conquistou a medalha de prata e bateu o recorde nacional. 
Descoberta por José Uva, faz agora 20 anos que entrou no atletismo por causa dos donuts que davam no final das provas.

TEXTO ISAURA ALMEIDA

Espetacular é dizer pouco! 
Patrícia Mamona sagrou-
-se vice-campeã olímpica 
do triplo salto. A menina 

bonita do atletismo português deu 
a si mesma e ao “país pequeno, que 
consegue grandes coisas” uma me-
dalha olímpica. Em Tóquio 2020 
voou literalmente para lá dos 15 me-
tros e melhorou o seu recorde na-
cional por duas vezes. É o melhor 
desempenho de um atleta portu-
guês nestes Jogos Olímpicos e a se-
gunda medalha, depois do bronze 
de Jorge Fonseca no judo. No total, 
Portugal tem agora 26 medalhas 
olímpicas. 

O desfile pelo Estádio Olímpico 
com a bandeira portuguesa nas cos-
tas foi mais do que merecido para a 
atleta, que assim junta a medalha 
olímpica aos dois títulos europeus 
(2016 e 2021) que já tinha no currí-
culo. Patrícia ficou “nas nuvens” 
com a conquista, mas teve de ir dor-
mir sem o precioso metal que coroa 
uma carreira que começou há 20 
anos – a cerimónia foi só na última 
madrugada. 

“Diziam-me: ‘O triplo salto não. 
És muito pequena, não tens perfil 
de triplista’. E agora sou vice-cam-
peã olímpica”, atirou Patrícia, mui-
to emocionada e “feliz” por fazer 
parte do restrito grupo das atletas 
que já passaram os 15 metros: “Na 
competição em que é batido o re-
corde do mundo eu fazer mais de 15 
metros é gigante! É maravilhoso...”  

 A primeira coisa que lhe veio à ca-
beça foi o treinador (José Uva, que a 
descobriu em 2001 – “um treinador 
que me treina desde pequenina, 
que viu um talento especial e que 
nunca diria que estaria aqui, nós os 
dois, a representar este país que é 
pequeno mas que é grande, na 
maior competição”, como frisou), a 
família e Portugal: “São cinco anos a 
trabalhar para este momento, 20 
anos no triplo salto. Estou orgulho-
sa de todos. Ainda agora me disse-
ram que Portugal era um país pe-
queno, mas consegue coisas gran-
des. O apoio dos portugueses foi 
fundamental. ”  

Para Patrícia, “Paris 2024 pode es-
perar”. Agora quer é desfrutar do mo-
mento e esperar que inspire todos os 
que sonham: “Se acreditarem mes-
mo que conseguem, vão atrás dos 
vossos sonhos.” Ela foi atrás do seu, 
um sonho que começou quando viu 

Nelson Évora ser campeão Olímpico 
do triplo salto em Pequim 2008. “Vai 
terminar a carreira nestes Jogos Olím-
picos. Ele é uma inspiração para mim. 
Espero dar continuidade ao que ele 
tem feito”, disse, garantindo ainda que 
“tem muito para dar”. 

Recorde nacional: 15,,01 m  
A atleta do Sporting já tinha avisado 
que estava na melhor forma de sem-
pre aos 32 anos e entrou na final logo 
com um recorde de Portugal para 
não deixar dúvidas sobre as reais in-
tenções na final! Um salto espetacu-
lar a 14, 91 metros, que bateu a sua 
melhor marca pessoal e recorde na-
cional conseguido há duas semanas 
(14,66), e também a sua melhor mar-
ca olímpica (14,65). 

O segundo salto foi desastroso 
(12.30), fruto de um desequilíbrio na 
chamada e a terceira tentativa foi 
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Mil euros É o valor monetário da 
medalha de prata, atribuído pelo 
governo português, segundo a Lei 
de Bases da Atividade Física e do 
Desporto, revista em 2018. 
Treinador e clube (Sporting) 
também recebem verbas.

“Uma prova incrível, 
um novo recorde 
nacional e mais uma 
demonstração de 
enorme superação. 
Um resultado que 
muito nos orgulha e 
que dá a Portugal  
a 2.ª medalha nestes 
Jogos Olímpicos. 
Parabéns!”
António Costa 
Primeiro-ministro 

“É o momento da 
afirmação do triplo 
salto. O Nelson 
Évora vai terminar  
a carreira nestes 
Jogos Olímpicos.  
Ele é uma 
inspiração para 
mim. Espero dar 
continuidade  
ao que ele tem feito.”
Patrícia Mamona 
Atleta olímpica 

A felicidade e o orgulho de Patrícia Mamona com a bandeira depois de conquistar a medalha de prata em Tóquio 2020.

26
Medalhas Os metais ganhos por 
Portugal. Apenas quatro são de 
ouro: Carlos Lopes (Los Angeles 
1984), Rosa Mota (Seul 1988), 
Fernanda Ribeiro (Atalanta 1996) e 
Nelson Évora (Pequim 2008).
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ainda pior (nulo). Mas na quarta 
ronda, Mamona saltou 15,01 me-
tros, batendo de novo o recorde na-
cional e reforçando a posição de 
prata. Depois ainda fez um salto 
modesto a 14,66 (marca com que se 
apresentou nos Jogos) e fechou com 
14, 97 metros 

Na sua terceira participação olím-
pica (6.ª no Rio 2016 e 13.ª em Lon-
dres 2012), Mamona só foi superada 
pela superfavorita, a venezuelana 
Yulimar Rojas, que ficou com o ouro 
e estabeleceu novo recorde mundial 
(15,67 metros). O bronze foi para a 
espanhola (e namorada de Nelson 
Évora) Ana Peleteiro (14,87 metros). 

Correr por um donut 
Filha de angolanos, Patrícia nasceu 
em Lisboa, mas foi no Cacém que se 
começou a interessar pelo atletismo 
por culpa dos... donuts, o prémio de 
participação nas provas do despor-
to escolar. Foi no final de uma com-
petição de corta-mato que um pro-
fessor de Educação Física, José Uva 
(hoje é o seu treinador), a fez desper-
tar para o atletismo. Os pais não gos-
taram muito da ideia e foi preciso o 
professor/treinador convencê-los 
de que a filha tinha futuro. E não se 
enganou. 

Patrícia inscreveu-se no JOMA em 
2001 e logo na primeira época ga-
nhou o Atleta Completo. Como ini-
ciada, em 2003, liderou os rankings 
de barreiras, altura, comprimento, 

triplo e heptatlo, batendo os recor-
des nacionais destas duas últimas 
especialidades. Em 2011 foi para o 
Sporting. 

A família entretanto mudou-se 
para Inglaterra, mas Patrícia ficou 
em Portugal a viver com uma tia 
para continuar no atletismo depois 
de prometer que ia conseguir con-
ciliar o atletismo com o curso de 
medicina. Mas o curso era exigente 
e perdia muitas horas no caminho 
entre os treinos e a faculdade. Como 
“sonhava ser médica”, resolveu dei-
xar o atletismo de lado. Até que aos 
17 anos decidiu concorrer a uma 
bolsa universitária nos Estados Uni-
dose foi estudar medicina para a 
Universidade de Clemson. 

Para ser atleta de alta competição 
tinha de ser “atleta durante 24 horas” 
e apostar tudo no treino. Acabou por 
regressar a Portugal e aos treinos no 
Sporting. E os resultados foram apa-
recendo, tanto nos nacionais como 
nos europeus. Em 2016 sagrou-se 
campeã europeia do triplo salto ao 
saltar 14,58 metros em Amesterdão. 
No mesmo dia em que Portugal se 
sagrou campeão europeu de futebol 
com um golo de Eder. E há dois me-
ses, depois de recuperar da covid-19 
e de se apurar no último salto e na úl-
tima prova de apuramento, voltou a 
sagrar-se campeã europeia. 

Hoje é uma atleta a 100% e vai fa-
zendo as cadeiras do curso de Enge-
nharia Biomédica aos bocadinhos. 
Além disso é viciada em café!  

Desde 2008 sem dois pódios 
A prata de Patrícia Mamona no tri-
plo salto e o bronze de Jorge Fonse-
ca no judo colocaram um ponto fi-
nal numa espera de 13 anos por 
mais do que uma medalha para 
Portugal. Desde Pequim 2008, em 
que Nelson Évora se consagrou 
campeão olímpico no triplo salto e 
Vanessa Fernandes conquistou pra-
ta no triatlo, que não se via múltiplos 
medalhados numa mesma edição. 
Em Londres 2012 a prata dos ca-
noístas Emanuel Silva e Fernando 
Pimenta foi solitária, assim como o 
bronze de Telma no Rio 2016.  

Portugal tem agora 26 medalhas 
em 100 anos e o atletismo é de lon-
ge a que mais conquistas deu ao 
nosso país (11), seguida da vela 
(quatro), do hipismo e do judo 
(três). O lugar mais alto do pódio é 
uma honra de apenas quatro cam-
peões: Carlos Lopes (Los Angeles 
1984), Rosa Mota (Seul 1988), Fer-
nanda Ribeiro (Atlanta 1996) e Nél-
son Évora (Pequim 2008).  

As duas medalhas conquistadas 
até agora permitem cumprir o esti-
pulado no contrato-programa entre 
o Comité Olímpico de Portugal e o 
Governo, já estipulava dois pódios. 
E ainda há esperança de melhorar 
este desempenho, na canoagem 
(Pimenta entra hoje em ação), no 
hipismo (Luciana Diniz), na marcha 
(Jorge Vieira e Ana Cabecinha), na 
vela na classe 49ers (Jorge Lima/Jo-
sé Costa) e no triplo salto masculino 
(Pedro Pablo Pichardo). 
isaura.almeida@dn.pt

O salto que estabeleceu o novo máximo do triplo salto 
português: 15,01 metros.

Nelson Évora disse ontem que  
Tóquio 2020 é “a última” prova 
que disputa, depois de já ter dito 
que vai fazer os últimos Jogos 
Olímpicos, mas continua a dúvida 
sobre se é o adeus definitivo ou 
só aos JO. Com uma carreira 
marcada pelo ouro olímpico no 
triplo salto em Pequim 2008 e por  
algumas lesões, o atleta do 
Barcelona confessou ontem nas 
redes sociais que foi operado ao 
menisco em março, a escassos 
quatro meses dos Jogos. “E hoje 
revelo um dos segredos mais 
bem guardados da minha 
preparação olímpica! Quando 
tudo estava a correr bem, lá vem 
mais um obstáculo. Nada de novo 
numa vida recheada de tantas 
pedras no caminho. Mas mais 
uma vez chorei, arregacei as 
mangas e fui à luta”, escreveu o 
atleta, postando um vídeo datado 
do dia da operação. O triplo-
-saltista entra em ação na 
madrugada de dia 3. A 
qualificação começa à 01h00 e 
conta ainda com mais dois 
portugueses (Pedro Pichardo e 
Tiago Pereira). A final é na quinta-
-feira às 11h00.

Évora operado em 
março entra em ação

Auriol Dongmo ficou ontem muito perto de conquistar uma medalha 
no lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao 
terminar em quarto lugar na final da prova, ao lançar 19,57 metros.  
A detentora dos recordes nacionais de Portugal (19,75 metros) e dos 
Camarões (18,37), lançou 19,29, 18,95 e 19,17, assegurando um lugar 
entre as oito finalistas, fase em que obteve 19,57, 19,45 e 19,45, 
ficando a apenas cinco centímetros da terceira classificada, a 
neozelandesa Valerie Adams (19,62), campeã em Pequim 2008 e 
Londres 2012 e prata no Rio 2016. A prova foi ganha por chinesa 
Lijiao Gong. “Dói-me muito, ficar em quarto lugar é a coisa mais 
horrível da minha vida. Mas agora não há nada a fazer. Eu estava a 
sentir-me bem, mesmo no aquecimento e, depois, não sei o que se 
passou. Há coisas que não consigo explicar, porque eu estava bem, 
mesmo com calor, que estava igual para todas”, referiu no final 
Auriol Dongmo.

Auriol ficou a 5 centímetros da medalha

EP
A

/C
H

RI
ST

IA
N

 B
RU

N
A

O atleta italiano Lamont Marcell Jacobs é o novo campeão olímpico 
dos 100 metros, depois de ontem ter ganho a final disputada no 
Estádio Olímpico de Tóquio com 9,80 segundos, novo recorde 
europeu. O campeão de Tóquio 2020, nascido há 26 anos no Texas, de 
mãe italiana e pai norte-americano, sucede assim ao lendário 
jamaicano Usain Bolt, o campeão das três edições anteriores. Com a 
prata ficou o norte-americano Fred Kerley (9,84) e com o bronze o 
canadiano Andre de Grasse (9,89). Jacobs, que não era apontado 
como favorito, é o primeiro europeu campeão no hectómetro olímpico 
desde 1992, ano do sucesso do britânico Linford Christie. Os Estados 
Unidos, que já estavam privados do campeão do mundo, Christian 
Coleman, por três ausências ao controlo antidoping, ficaram nas 
semifinais sem o principal favorito e líder da época, Trayvon Bromell.  
“Era o meu sonho de criança poder ganhar uma medalha olímpica e 
agora tornou-se realidade. Quero agradecer à minha família e 
sobretudo à minha mãe, que é a minha fã número 1”, disse.

Italiano vence 100 metros e sucede a Bolt
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Juan Gómez-Jurado 
“É muito claro que não me darão 
o Nobel, nem eu preciso dele”
LITERATURA O autor espanhol inventou uma dupla inultrapassável no género thriller com a trilogia Rainha Vermelha, 
Loba Negra e Rei Branco. Traduzida para cerca de 40 países, Gómez-Jurado oferece aos leitores uma experiência literária 
stressante e impossível de se parar de ler.   

ENTREVISTA JOÃO CÉU E SILVA

Os dois primeiros volu-
mes da trilogia que está 
perto de atingir os dois 
milhões de exemplares 

vendidos já foi publicada integral-
mente em Espanha, onde o tercei-
ro livro da saga, Rei Branco, acaba 
de ser publicado. Em Portugal, 
chegou há dias às livrarias a segun-
da parte, Loba Negra, em que An-
tonia Scott e Jon Gutierrez desa-
fiam a máfia russa que domina a 
criminalidade na conhecida Cos-
ta do Sol espanhola. Se no primei-
ro volume, Rainha Vermelha, se re-
conheciam as figuras do mais rico 
empresário de Espanha e da sua 
família em apuros, agora chega a 
vez de retratar a atividade ilegal 
dos criminosos que desde há dé-
cadas tornam aquele país um pa-
raíso para negócios ilegais e lava-
gem de dinheiro.  

Gómez-Jurado já obtivera suces-
so nacional e internacional com 
anteriores livros do género, no en-
tanto esta trilogia torna-o compa-
rável à saga Millennium criada por 
Stieg Larsson devido à dupla que 
protagoniza a ação dos seus livros. 
Para o autor o resultado da sua es-
crita não resulta de uma fórmula, 
antes de uma construção muito 
pensada e com um equilíbrio de 
aventura, de inteligência e de uma 
enorme capacidade de o leitor vi-
sualizar o que se está a passar.  

Em entrevista ao DN, explica 
que luta durante dias com as frases 
que escreve, que planeia cada livro 
com muita precisão antes de o co-
meçar a escrever e que sabe de an-
temão tudo o que vai acontecer. 
Apesar do ritmo frenético que im-
põe, há sempre lugar para colocar 
diálogos onde o humor está pre-
sente sem interromper o stress que 
provoca no leitor devido aos peri-
gos em que frequentemente colo-
ca a sua dupla. Em Loba Negra, o 
grande trunfo é ter criado uma ri-
val à altura da inteligência de An-
tonia Scott, por quem o leitor vai 
lutar para que saia vitoriosa de 
uma conspiração que a criminali-
dade das máfias do leste mantém 
naquela região de Espanha.  

Esta trilogia veio de uma inspira-
ção do momento ou foi um projeto 
em que demorou anos a pensar? 
Trabalho com esquemas extrema-
mente detalhados quando escrevo 
um livro. A arquitetura da história 
já está planeada ao milímetro 
quando me sento para escrever e 
uma percentagem muito elevada 
da história está pensada. 
O sucesso de Rainha Vermelha e 
Loba Negra foi já reconhecido pe-
los leitores. Rei Branco, o volume 

final da trilogia, ainda irá sur-
preender? 
Cabe aos leitores decidir. De mo-
mento, parece-me que tem tudo 
para repetir o sucesso. 
A partir de agora, com o fim da tri-
logia, está condicionado a escre-
ver mais deste género ou preten-
de seguir outros caminhos? 
O thriller é um género pelo qual 
sou apaixonado e ao qual dedi-
quei e dedico grande parte da mi-
nha criatividade, mas se algo me 

ensinou esta profissão é que nun-
ca podemos estar satisfeitos. Por-
tanto, é esperar para ver o que se 
seguirá. 
As vendas dos dois primeiros  
volumes ultrapassaram o milhão 
de cópias. Acha que, além dos  
leitores espanhóis, também  
ganhou uma audiência interna-
cional? 
Ainda não acredito realmente nes-
te sucesso dos meus romances, no 
entanto estou imensamente grato 

aos leitores. Fora de Espanha, o ca-
rinho que recebi também é enor-
me. Daí que só posso agradecer a 
todos os leitores. 
Este tipo de sucesso nunca é bem 
aceite pelos críticos. Como é que 
se saiu? 
É muito claro para mim que não 
me irão dar o Prémio Nobel, nem 
eu preciso dele. Os meus maiores 
críticos são os meus leitores e é 
para eles que tento escrever da me-
lhor forma de que sou capaz.  

O autor da trilogia Juan Gómez-Jurado.



Diário de Notícias Segunda-feira 2/8/2021  25

Ao ler estes livros, parece que a 
sua escrita não foi um processo 
difícil. Estou enganado? 
Da mesma forma que não acredito 
que haja uma fórmula para criar 
um best-seller, não creio que exista 
uma fórmula mágica para “escrever 
fácil”. Escrever é sempre um proces-
so difícil e em muitas das vezes 
mesmo muito traumático. Muitas 
vezes fui censurado por só saber es-
crever best-sellers e o que respondo 
é que tornar-se um fenómeno de 
vendas em pouco tempo não é de-
vido ao autor, mas sim aos leitores. 
Tem uma fórmula para contar a 
história ou é o resultado de um 
bom planeamento? 
Planeio todos os parágrafos antes 
de os começar a escrever e isso é 
muito trabalhoso. É, no entanto, 
muito importante para mim. Há 
dois tipos de escritores: escritores 
de bússolas e escritores de mapas. 
Sou, sem dúvida, um escritor de 
mapas. Tenho o meu calendário, a 
minha ideia, a estrutura na minha 
cabeça. Por isso, estou muito feliz 
com o andamento das histórias da 
Antonia e do Jon 
A dupla que protagoniza estes 
três livros é única: Antonia Scott e 
Jon Gutierrez. Ela é tão inteligente 
que parece incapaz de resolver 
problemas e ele é um polícia gay e 
basco. Acreditou desde o início 
que iriam captar a atenção dos lei-
tores ou temia que ambos não fos-
sem suficientemente sexy? 
Para construir Antonia Scott fui 
inspirado por algumas pessoas à 
minha volta. Tenho a sorte de viver 
rodeado de pessoas muito inteli-
gentes, como a minha mulher, por 
isso tenho modelos muito eficazes 
à mão. A inteligência de alguém 
geralmente provoca em outros 
uma mistura de fascínio e de rejei-
ção, e isso foi muito importante no 
momento de criar Antonia Scott. 
Jon é um excelente companheiro e 
um grande polícia, sendo o com-
plemento perfeito para Antonia. 
Por mim, acho-os bem sexy. 
Em Loba Negra, Antonia tem uma 
rival à sua altura. Foi necessário 
um grande poder de invenção 
para que a personagem estivesse 
à altura do desafio e não defrau-
dasse o seu estatuto? 
Para conseguir criar personagens, 
amigos e inimigos, que estejam ao 
nível da Antonia e da sua inteligên-
cia é preciso fazer um grande es-
forço. Afinal, Antonia Scott marca 
uma linha que é preciso respeitar. 
Como encontrou a escuridão 
emocional de Antonia e ao mes-
mo tempo conseguiu manter uma 
presença constante de humor? 
Sem humor nunca se chegará a lu-
gar algum em que valha a pena es-
tar. Na minha opinião, a dor deve 
sempre ser transformada em co-
média e thriller. A pergunta que 
deixo é porque não desta forma?  
Foi mais difícil criar o guião para  
o primeiro volume ou para o se-
gundo? 
Não utilizaria as palavras dificul-
dade ou facilidade. A história está 

“Por cada opinião que 
se encontre num leitor 
a dizer que Loba Negra 
é melhor do que 
Rainha Vermelha vai 
existir outra que diz 
precisamente o 
contrário.  E o que  
é mais divertido é que 
ambos têm razão.”  

LANÇAMENTOS

O Esplendor dos Brunhoff tem 
como subtítulo a frase em que 
condensa o objeto deste livro: O 
prodigioso destino de uma família 
europeia. Quem são os Brunhoff é a 
pergunta para a grande maioria dos 
leitores e a resposta que a autora dá 
é abrangente porque Yseult 
Williams faz um amplo retrato do 
clã que alterou o panorama das 
revistas de moda, entre as quais 
mais recentemente a Vogue 
francesa, após outros títulos que 
encandearam leitores desde o 
princípio do século XX.  No entanto, 
a magia deste livro – a sua leitura 
permite usar esta definição – não 
está apenas no contar da história 
dos Brunhoff, mas também em 
inserir as várias gerações desta 
saga familiar nos momentos 
históricos em que aquelas vidas se 
desenrolaram. Yseult Williams 
biografa com um relato 
apaixonante todo um tempo que 
ficou para trás, aquele que 
influenciou em muito o em que 
ainda vivemos ao nível da cultura. 
Como as décadas que percorrem 
este trabalho são muitas, os 
contornos sociais e políticos estão 
sempre a surgir, nem que seja por 
via da oposição a Bismark, aos 
efeitos das Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais, a vivência dos 
tempos terríveis dos campos de 
concentração alemães, a atração 
da forma de viver norte-americana.  
Além dos momentos históricos, vão 
surgindo personagens da cultura, 
como Picasso, Jean Cocteau, Coco 
Chanel, Yves Saint Laurent, alguns 
dos que colaboraram nas revistas 
criadas pelos Brunhoff e que 
mudaram a forma de olhar o mundo 
ao entrar-se num novo século. Muito 
interessantes são, entre outras, as 
páginas dedicadas ao relato do 
impacto de Sergei Diaghilev através 
da revolução criativa, mental e 
estética, que envolve o 
aparecimento dos Ballets Russes e 
de como os artistas de várias áreas 
colaboram no projeto que altera 
para sempre, não só o bailado, mas 
a participação na vida cultural que 
nunca mais terá o olhar do passado. 

A história  
de uma família  
por onde passa  
muita história 

O ESPLENDOR  
DOS BRUNHOFF 
Yseult Williams 
Editora Quetzal, 352 páginas

“Sempre comecei Mau Tempo no 
Canal, e sempre a ele regresso, por 
esse lugar onde tudo tem início, a 
Tábua de Personagens.”  Inicia-se 
deste modo o segundo texto do livro 
Rodeado de Ilha, de João Miguel 
Fernandes Jorge, um entre os 31 que 
se espalham com o cenário dos 
Açores em fundo. Em A Ilha, Corpo e 
Alma está muito de corpo e alma 
dessas ilhas que o romance de 
Vitorino Nemésio foi capaz de 
mostrar ao mundo – talvez nunca a 
suficientes leitores portugueses – e 
que Fernandes Jorge utiliza para 
lançar como se fossem com o vento 
vários “capítulos” deste livro, após 
uma entrada violenta com padres e 
crianças à mistura, entre outros 
apontamentos que as vidas dos 
profissionais da religião continuam a 
permitir.  Nemésio serve, portanto, 
como porta aberta para os Açores do 
autor e a outros textos há de voltar, 
de forma explícita ou não, sendo tão 
protagonista como os modos dos 
habitantes, as temperaturas instáveis, 
os tempos parados apesar da 
passagem dos anos e, 
principalmente, uma viagem por 
algumas ilhas que deixam o leitor tão 
curioso que continua nesta sua 
expedição até onde o autor permite 
ou, sendo capaz, de ir mais longe.  
Há um guião que une estes textos, 
que bem poderia ter sido elaborado a 
partir daquilo que é relatado em 
O Café Central, onde mesmo que o 
autor confesse que o local “merecia 
melhor enredo”, não se deve 
acreditar nele, pois nem sempre 
muitos parágrafos ou uma atribulada 
ação geram uma perspetiva de um 
sítio do mundo, das pessoas, da 
história e da natureza como este 
Rodeado de Ilha obtém. Afinal, 
trezentas páginas que se leem de 
enfiada e sem engulhos. Tem a 
particularidade de tudo se passar 
num único dia, moda que pegaria e 
que uma década e pouco depois o 
seu conhecido James Joyce repetiria 
em Ulisses, e no qual são abordados 
temas pouco habituais para a época: 
o stress pós-traumático da guerra, a 
bissexualidade ainda suficientemente 
distante do leitor e que intriga. 

Paisagens  
de várias ilhas 
sem esquecer 
Nemésio

RODEADO DE ILHA 
João Miguel Fernandes Jorge 
Editora Relógio d’Água 
312 páginas

RAINHA VERMELHA 
Juan Gómez-Jurado 
Editora Planeta 
430 páginas 
(publicado em 2020)

num ponto diferente e o que escre-
vi faz parte de um plano para o ro-
mance que já traçara há muito 
tempo. Daí que cada livro tenha 
sido sempre diferente. 
Li várias reações de leitores que 
consideram Loba Negra mais  
conseguido do que Rainha  
Vermelha… 
Por cada opinião que se encontre 
num leitor a dizer que Loba Negra 
é melhor do que Rainha Vermelha 
vai existir outra que diz precisa-
mente o contrário. E o que é mais 
divertido é que ambos têm razão. 
Como é que a polícia da Costa do 
Sol reagiu ao argumento sobre a 
máfia russa? 
Não tenho conhecimento de ne-
nhuma reação oficial da polícia. 
Por enquanto... 
Já referiu que passa muitas horas a 
trabalhar a linguagem até encon-
trar as palavras certas. Essa pesqui-
sa não interrompe o fluxo de ideias 
ou é feita numa segunda versão? 
Faço muitas revisões, tantas que 
chega uma altura em que paro de 
rever e simplesmente “abandono” 
o romance. Se me sentasse hoje a 
ler Loba Negra, pela certa que mu-
daria muitas coisas. 
É autobiográfico que Jon assista a 
muitos documentários da HBO ou 
é a sua experiência jornalística 
que facilita a criação? 
Vejo muitos documentários na 
HBO e noutras plataformas, é ver-
dade, mas não costumo impreg-
nar as minhas personagens com 
os meus gostos ou fobias.  
Surpreende-o que até agora não 
haja interesse em fazer um filme 
destes livros? 
Há muito tempo que tento levar as 
aventuras da Antonia e de Jon para 
o ecrã, mas falhei vezes sem con-
ta. Não se pode fazer nada quanto 
a esse fracasso, e não vou revelar 
em que fase de falhanço estou. O 
que sei é que continuarei a falhar 
de todas as formas até quando 
não for preciso. 
dnot@dn.pt 

LOBA NEGRA 
Juan Gómez-Jurado  
Editora Planeta 
464 páginas 
(novidade)

REI BRANCO  
Juan Gómez-Jurado 
Editora Planeta  
(por publicar)
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Amadeu Ferreira, de pseudónimo Fracisco Niebro, teria cumprido 71 anos em 29 de julho. Figura maior das línguas e culturas mirandesa e portuguesa, 
defensor e cultor do multilinguismo, ser humano excecional, aqui trago  o seu porventura mais conhecido poema, em jeito de homenagem.

Lembrando Amadeu Ferreira

Opinião 
Margarita Correia

Duas línguas 

Andei anos a fio com a língua torcida por a 

fazer desviar-se do seu caminho e ter que 

pensar antes de dizer as palavras certas: 

uma língua nasceu-me comi-a em merendas bebi-a em fontes e regatos 

outra é despojo de uma guerra com muitas batalhas. 

Agora tenho duas línguas comigo 

e já não passo sem cada uma das duas. 

Estou sempre a trocar de língua meio a medo 

como se se tratasse de um caso de bigamia. 

Uma sabe coisas que a outra não conhece 

riem-se uma da outra fazendo troça e por vezes zangam-se 

fora isso dão-se tão bem que sonho nas duas ao mesmo tempo. 

Há dias em que quero falar uma e sai-me a outra. 

Há dias em que fico com uma delas tão amarrotada que se não a falar rebento. 

Há dias em que se emaranham uma na outra 

e depois põem-se a correr para ver qual chega primeiro 

e muitas vezes acabam por sair enrodilhadas 

e a mim dá-me vontade de rir. 

Há dias em que fico completamente vergado com as palavras por dizer 

e trepo por elas acima qual escadote 

e deixo-as voar como música 

com receio de que enferrujem as cordas que as sabem tocar. 

Há dias em que quero traduzir uma para a outra 

mas as palavras escondem-se de mim 

e passo muito tempo à procura delas. 

Entre elas dividem o meu mundo 

e quando passam a fronteira sentem-se um pouco perdidas 

e fartam-se de roubar palavras uma à outra. 

Cada uma das duas pensa 

mas há partes do coração em que uma delas não consegue entrar 

e quando se aproxima da entrada faz sangrar as palavras. 

Cada uma delas foi professora da outra: 

o mirandês nasceu primeiro e eu habituei-me a adormecer 

embalado pelos seus sons quentes como grossas cordas 

e ensinou o português a falar guiando-lhe a voz; 

o português nasceu-me na ponta dos dedos 

e ensinou o mirandês a escrever porque este nunca teve escola onde pudesse ir. 

Tenho duas línguas comigo 

duas línguas que me fizeram 

e já não passo nem sou eu sem cada uma das duas.

Dues lénguas 

Andube anhos a filo cula léngua trocida po la 

oubrigar a salir de l sou camino i tener de 

pensar antes de dezir las palabras ciertas: 

ua léngua naciu-me comi-la an merendas bebi-la an fuontes i rigueiros 

outra ye çpoijo dua guerra de muitas batailhas. 

Agora tengo dues lénguas comigo 

i yá nun passo sien ambas a dues. 

Stou siempre a trocar de léngua meio a miedo 

cumo se fura un caso de bigamie. 

Ua sabe cousas que l’outra nun conhece 

ríen-se ua de la outra fazendo caçuada i a las bezes anrábian-se 

afuora esso dan-se tan bien que sonho nas dues al miesmo tiempo. 

Hai dies an que quiero falar ua i sale-me la outra. 

Hai dies an que quedo cun ua deilhas tan amarfanhada que se nun la falar arrebento. 

Hai dies an que se m’angarabátan ua an la outra 

i apuis bótan-se a correr a ber quien chega purmeiro 

i muita beç acában por salir ancatrapelhadas 

i a mi dá-me la risa. 

Hai dies an que quedo todo debelgado culas palabras por dezir 

i ancarrapito-me neilhas cumo ua scalada 

i deixo-las bolar cumo música 

cul miedo que anferrúgen las cuordas que las sáben tocar. 

Hai dies an que quiero bertir ua pa la outra 

mas las palabras scónden-se-me 

i passo muito tiempo atrás deilhas. 

Antre eilhas debíden l miu mundo 

i quando pássan la frunteira sínten-se meio perdidas 

i fártan-se de roubar palabras ua a la outra. 

Ambas a dues pénsan 

mas hai partes de l coraçon an que ua deilhas nun cunsigue antrar 

i quando s’achega a la puorta pon l sangre a golsiar de las palabras. 

Cada ua fui pursora de l’outra: 

l mirandés naciu purmeiro i you habituei-me a drumir 

arrolhado puls sous sons calientes cumo lúrias 

i ansinou l pertués a falar guiando-le la boç; 

l pertués naciu-me an la punta de ls dedos 

i ansinou l mirandés a screbir porque este nunca tubo scuola par’adonde ir. 

Tengo dues lénguas comigo 

dues lénguas que me fazírun 

i yá nun passo nien sou you sien ambas a dues.

in F. Niebro. 2020. Cebadeiros (2.ª ed.) Miranda do Douro: ALCM / Âncora, p. 115. A tradução portuguesa é de José Pedro Ferreira                

Professora e investigadora,  coordenadora do Portal  da Língua Portuguesa 
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Odes modernas

ANTERO DE QUENTAL

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

ANTERO DE QUENTAL
Odes modernas
 Encomende no quiosque 

EÇA DE QUEIRÓS
Os Maias
 Encomende no quiosque 

Os Maias

EÇA DE QUEIRÓS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

JÚLIO DINIS
Uma família inglesa
 Encomende no quiosque 

Uma família inglesa

JÚLIO DINIS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

O bobo

ALEXANDRE HERCULANO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

ALEXANDRE HERCULANO
O bobo 
 Encomende no quiosque 

Serões da província

JÚLIO DINIS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

JÚLIO DINIS
Serões da província
 Encomende no quiosque 

O arco de Sant’Ana

ALMEIDA GARRETT

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.11. Arco Santana.capa.indd   1 17/11/2020   18:04ALMEIDA GARRETT
O arco de Sant’Ana
 JÁ NAS BANCAS 

Os pescadores

RAUL BRANDÃO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.12. Capa.Os pescadores.indd   1 29/11/2020   15:39RAUL BRANDÃO
Os pescadores
 6 agosto 

EÇA DE QUEIRÓS
O mandarim
 13 agosto 

A queda de um anjo

CAMILO CASTELO BRANCO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.14.Anjo.capa.indd   1 05/12/2020   16:04CAMILO CASTELO BRANCO
A queda de um anjo
 20 agosto 

Falar verdade a mentir

ALMEIDA GARRETT

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.15. Falar verdade capa.indd   1 06/12/2020   19:03ALMEIDA GARRETT
Falar verdade a mentir
 27 agosto 

As ilhas desconhecidas

RAUL BRANDÃO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.10.Ilhas.capa.indd   1 01/11/2020   11:29RAUL BRANDÃO
As ilhas desconhecidas
 JÁ NAS BANCAS 

Auto da Índia

GIL VICENTE

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

GIL VICENTE
Auto da Índia
 Encomende no quiosque 

A tragédia da rua das f lores

EÇA DE QUEIRÓS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

EÇA DE QUEIRÓS
Tragédia da rua das flores
 Encomende no quiosque  

Pátria

GUERRA JUNQUEIRO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BKC.9.Patria.capa.indd   1 04/11/2020   15:41GUERRA JUNQUEIRO 
Pátria
 Encomende no quiosque  

Poemas completos 

ALBERTO CAEIRO/FERNANDO PESSOA

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

FERNANDO PESSOA
Poemas completos
 Encomende no quiosque 
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UGUESA

ALEXANDRE HERCULANO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

JÚLIO DINIS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

ALBERTO CAEIRO/FERNANDO PESSOA

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

A OBRA DOS ESCRITORES QUE A OBRA DOS ESCRITORES QUE 
MARCARAM O NOSSO PAÍSMARCARAM O NOSSO PAÍS
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da Literatura  
Portuguesa
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SELEÇÃO DO ARQUIVO DN  
POR CRISTINA CAVACO, LUÍS MATIAS E SARA GUERRA

AS NOTÍCIAS  
DE 2 DE AGOSTO 
DE 1921  
PARA LER HOJE

O DN  
DE HÁ CEM 

ANOS
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Chegou a ser o veículo de 
transporte de excelência 
da classe média, na Eu-
ropa, antes de o automó-

vel lhe tirar o lugar. Agora, com as 
questões ambientais na primeira 
linha das preocupações, a bicicleta 
volta à paisagem urbana – e não só. 

Seja qual for o modelo escolhido, 
momentos há em que o ciclista se-
guramente preferiria ter a opção de 
uma ajuda motorizada. Sobretudo 
quando se vive numa cidade cheia 
de colinas. O mercado oferece bici-
cletas com motor, mas estas são ca-
ras e, para a maioria dos que gos-
tam destes velocípedes, este é um 
investimento que não se justifica. 
Afinal, o objetivo é também peda-
lar e fazer exercício. Até que faltam 
as forças! 

Eis que surge a hipótese de eletri-
ficar o modelo clássico. Alguns dos 
kits disponíveis são caros e quase 
pedem para ser instalados por um 
técnico. Mas não é inevitável que 
assim seja. 

Swytch você mesmo 
Uma das mais simples soluções que 
encontrámos chama-se Swytch. 
Trata-se de um kit universal, que se 
instala com relativa facilidade (a 
BBC fez uma reportagem sobre o as-
sunto que se pode ver em youtu.be/ 
_m2POsEuP94). 

O pack de baterias de lítio recar-
regáveis fica à frente do guiador, 
qual cestinho para levar as com-
pras, e o funcionamento é simples: 
quando ativado, o sistema deteta 
automaticamente a velocidade a 
que vai a bicicleta e tenta mantê-la 
a esse ritmo. Quando se volta a pe-

dalar, o motor elétrico é automati-
camente desligado. 

O kit obriga a trocar a roda 
dianteira, uma vez que o motor 
elétrico vem pré-instalado nesta, 
o que modificará um pouco a per-
formance da bicicleta. A velocida-
de máxima atingida chega aos 32 
km/h (25 na versão eco) e a auto-
nomia anunciada das baterias é 
de 50 km. O preço ronda os 600 

euros, no site oficial (www.swytch 
bike.com) 

Motor na roda,  
equilíbrio diferente 
Esta opção de trocar uma roda 
dianteira (ou traseira) por uma 
com motor integrado que está liga-
do a uma bateira, tal como referi-
mos, modifica o comportamento 

Às vezes não apetece pedalar. Soluções para 
eletrificar a bicicleta... sem o deixar de rastos
MOBILIDADE Veículos ecológicos, as bicicletas são cada vez mais a escolha de quem precisa de se deslocar e se preocupa com 
o meio ambiente. E, já agora, gosta de fazer exercício. Mas há momentos em que um motor elétrico pode dar muito jeito...

TEXTO RICARDO SIMÕES FERREIRA

da bicicleta, uma vez que toda a 
distribuição de peso é afetada 
(uma das rodas fica mais pesada). 
Quão mais pesada depende da so-
fisticação do motor. No caso da 
Swytch, aquele pesa 1,5 kg (e as ba-
terias ficam no guiador). 

É, no entanto, a forma mais bara-
ta de conseguir a eletrificação da 
bicicleta. Por exemplo, na Ama-
zon.es encontra um kit Sfeomi de 
500 W com controlador duplo por 
menos de 200 euros, seja para a 
roda dianteira ou traseira – ainda 
que a este valor tenha de acrescen-
tar o custo da bateria, uma vez que 
esta não está incluída. 

Motor central resolve 
A questão do equilíbrio resolve-se 
com um motor central, no quadro 
da bicicleta, ligado à corrente. 
Fica no centro, substitui a peda-
leira, é ideal para a distribuição do 
peso, e tecnicamente permite que 
seja um pouco maior e mais po-
tente. 

E, consequentemente, mais ca -
ro. Exemplo: um Bafang BBSHD 
1000 W, que tem boas reviews espe-
cializadas, custa na Amazon.es 
quase mil euros. Uma opção de 
750 W, também da Bafang, custa-
-lhe uns 560 euros. 

Uma aposta radical 
Depois há “uma das melhores in-
venções de 2020”, no entender da 
revista Time, que em 2021 continua 
em pré-reserva... Apesar de eles ga-
rantirem que hão de enviar. Ainda 
que só para os EUA. Mas pode sem-
pre contratar um daqueles serviços 
que depois lhe fazem chegar a 
compra a qualquer parte do mun-
do (como o MyUS.com, por exem-
plo). A originalidade da ideia, po-
rém, é suficiente para lhe fazer me-
recer uma menção. 

O Clip é, como o próprio nome 
indica, um... clip gigantesco que se 
coloca sobre a roda da frente da bi-

cicleta e este põe-na, simples-
mente, a andar. Sim, é isso 

mesmo. 
A coisa (quando há) custa 

uns 300 euros. Fazer uma 
pré-reserva, 50 dólares, e de-
pois é esperar... E, se for uma 
pessoa de fé, rezar. 

Se tudo falhar, não fique ir-
ritado connosco, ok? Nós avisá-

mos que era uma aposta radical... 
ricardo.s.ferreira@dn.pt

Uma bicicleta com o 
Clip, que a revista 
Time elegeu uma 
das melhores ideias 
do ano passado.

Para os momentos em que há que dar 
descanso às pernas, a eletrificação da 
bicicleta pode ser uma solução. 

 O Bafang 
BBSHD 1000 W, 
com o display 
que se instala  
no guiador.

Uma bicicleta com 
o kit Swytch 
instalado.
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HORIZONTAIS: 
1. Carícia. Associar. 2. Cabeça (gíria). Quadrúpede ruminante que tem gibas sobre o dorso. 
3. Assentar arraial. Que me pertence. 4. Rosto. Dez vezes cem. Numeração romana (1100).  
5. Pequeno crustáceo decápode. 6. Corte no vestuário para se adaptarem as mangas. 
Pundonor. 7. Designação corrente que abrange os crustáceos e moluscos marinhos 
comestíveis. 8. Preposição que indica lugar. Aperta com fita. Substância filamentosa 
segregada pela larva do sirgo. 9. Transportes Aéreos Portugueses. Deslizar com esqui sobre 
a neve ou a água. 10. Tábua arqueada de tonel, pipa, etc. Fímbria. 11. Frouxo. Ser infiel a. 
VERTICAIS: 
1. Acomete. Dinheiro (figurado). 2. Género de mamífero anfíbio da família dos otarídeos ou 
pinípedes. Estrato. 3. Dilatar. Vurmo. 4. A terceira letra do alfabeto grego. Caminho. Espanha 
(domínio da Internet). 5. Habitação antiga fortificada. 6. Leito. Botoeira. 7. Chancela. 8. Antes 
do meio-dia. Casa de habitação. Transpiração. 9. Preposição designativa de falta. Rio pequeno. 
10. O natural da Alemanha. Daquele lugar. 11. Roufenho. Não continuar.

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Afago. Casar. 2. Tola. Camelo.  
3. Acampar. Meu. 4. Cara. Mil. MC.  
5. Camarão. 6. Cava. Brio. 7. Marisco. 8. 
Em. Ata. Seda. 9. TAP. Esquiar. 10. Aduela. 
Orla. 11. Lasso. Trair. 
Verticais: 
1. Ataca. Metal. 2. Foca. Camada.  
3. Alargar. Pus. 4. Gama. Via. Es.  
5. Castelo. 6. Cama. Casa. 7. Carimbo.  
8. AM. Lar. Suor. 9. Sem. Ribeira.  
10. Alemão. Dali. 11. Rouco. Parar.

SUDOKU

SOLUÇÕES

classificados.dn.pt

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

Procure bons negócios
no sítio certo.

 EM PAPEL E NO DIGITAL. 
 QUEM PROCURA ENCONTRA. 
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A irmã do líder norte-coreano 
Kim Jong-un alertou ontem a 
Coreia do Sul sobre o impac-
to negativo da realização de 

manobras militares conjuntas com os 
Estados Unidos para a recente reapro-
ximação entre as duas Coreias. 

“Há dias que tenho ouvido um rela-
to desagradável no qual os exercícios 
militares conjuntos entre o exército da 
Coreia do Sul e dos EUA poderiam ser 
realizados conforme o programado”, 
disse Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-
-un, num comunicado publicado pela 
agência estatal norte-coreana KCNA. 

Os exercícios militares conjuntos en-
tre a Coreia do Sul e os EUA estão pre-
vistos para terça-feira, 3 de agosto. 

Kim Yo-jong considera os exercícios 
como “um prelúdio indesejável que 

afeta seriamente a vontade dos líderes 
do Norte e do Sul, que desejam ver um 
avanço no sentido do restabelecimen-
to da confiança mútua, e que ensom-
bra ainda mais o caminho à frente das 
relações Norte-Sul”. 

“O nosso governo e o nosso exército 
acompanharão de perto se o lado sul-
-coreano organiza jogos de guerra hos-
tis em agosto ou toma outra decisão au-
daz”, lê-se no comunicado de Kim Yo-
-jong, vice-diretora do departamento do 
comité central do partido único norte-
-coreano. 

Em 27 de julho, foi anunciado que a 
Coreia do Norte aceitava retomar a co-
municação telemática com a Coreia do 
Sul, 13 meses depois de optar por inter-
romper o uso dessas linhas em protes-
to contra o envio, por meio de balões, 

Irmã de Kim Jong-un  
deixa avisos à Coreia do Sul
TENSÃO Exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia  
do Sul estão previstos para terça-feira. Norte diz que tal é “indesejável”...

de propaganda antirregime por parte 
de ativistas desde o Sul. O anúncio ali-
mentou as esperanças de que avance o 
diálogo intercoreano e até mesmo de 
que o presidente sul-coreano, Moon 
Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim 
Jong-un, possam realizar uma cimeira 
nos próximos meses. 

No entanto, a irmã Kim Yo-jong su -
bli nhou que ainda é muito cedo para 
uma reunião de líderes. “Há até uma 
opinião pública sobre o tema da cimei-
ra Norte-Sul. Acho que é um julgamen-
to apressado e prematuro”, disse Kim, 
em comunicado. 

O Ministério da Defesa Nacional sul-
-coreano disse que Seul e Washington 
estão a discutir sobre o formato e as 
datas dos exercícios militares anuais. 
DN/LUSA

A Alemanha pondera administrar uma dose de 
reforço da vacina contra a covid-19 aos idosos e 
pessoas imunodeprimidas a partir de 
setembro, avançou ontem a AFP, citando um 
projeto do Ministério da Saúde alemão. 
O plano, que prevê igualmente a 
recomendação da vacinação de crianças e 
adolescentes entre os 12 e os 17 anos, foi 
elaborado por funcionários do Ministério da 
Saúde e deve ser finalizado numa reunião 
agendada para esta segunda-feira entre o 
ministro Jens Spahn e os titulares da pasta da 
Saúde nos 16 estados regionais da Alemanha. 
Em causa está o envio de equipas móveis de 
vacinação a estabelecimentos residenciais para 
idosos para a administração de vacinas com a 
tecnologia mRNA, ou seja, Pfizer/BioNTech e 
Moderna, independentemente da vacina 
administrada anteriormente a estes utentes. Os 
médicos poderão também dar uma dose de 
reforço aos idosos e pacientes com sistemas 
imunitários comprometidos. Segundo o 
documento, alguns estudos recentes 
demonstraram a redução progressiva do nível 
de imunidade contra a covid-19 conferida pela 
vacinação, o que poderá colocar novamente 
em risco as pessoas mais vulneráveis.

BREVES

Alemanha prepara-se para 
dar 3.ª dose aos vulneráveis

Os Estados Unidos “estão certos de que o Irão 
levou a cabo o ataque mortal” no mar Arábico 
contra um petroleiro propriedade de um 
bilionário, assumiu ontem o secretário de 
Estado norte-americano, Antony Blinken. 
O governante dos EUA adiantou ainda que o 
país está “a consultar os governos da região e 
não só sobre uma resposta apropriada e 
iminente”. A posição norte-americana sobre o 
ataque surge na sequência da acusação de 
Israel, com o primeiro-ministro israelita, Naftali 
Bennett, a garantir que o seu país tinha “provas” 
do envolvimento iraniano, apesar de Teerão ter 
negado qualquer ligação ao caso. 
“Acabo de ouvir que o Irão, de uma forma 
cobarde, está a tentar escapar à 
responsabilidade neste caso, que eles estão a 
negar [qualquer envolvimento]. Portanto, 
posso dizer com absoluta certeza que o Irão 
levou a cabo este ataque ao navio (...). Há 
provas disso”, afirmou, durante a reunião 
semanal do seu governo. 
“Esperamos que a comunidade internacional 
envie um sinal claro ao regime iraniano de que 
cometeu um erro grave. Em qualquer caso, 
sabemos como enviar uma mensagem ao Irão, à 
nossa própria maneira”, acrescentou, sem 
especificar. Na quinta-feira, o petroleiro Mercer 
Street foi alvo de um ataque com drones no mar 
Arábico, segundo os militares norte-americanos.

EUA “certos” de que Irão 
atacou petroleiro

Um acidente de Valtteri 
Bottas (Mercedes) na 
primeira curva do GP 
da Hungria de Fórmula 
1 – na foto, o embate 
com o Red Bull de 
Sergio Perez – acabou 
ontem por dar a 
primeira vitória da 
carreira ao francês 
Esteban Ocon, ao 
volante de um Alpine. 
O 2.º classificado foi 
Sebastian Vettel  
(Aston Martin) e Lewis 
Hamilton (Mercedes) 
3.º. Max Verstappen 
(Red Bull) não foi além 
da 10.ª posição, 
perdendo a liderança 
do mundial de pilotos 
para Hamilton.

F1. Acidente  
na 1.ª curva e 
vitória de Ocon


