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O mundo tem os olhos postos nos 
preços das matérias-primas. A es-
calada tem vindo a acentuar-se 
nos últimos meses e a preocupa-

ção aumenta a cada semana que passa. 
Agora é a vez de o petróleo voltar a subir. O 
custo do barril cresceu 3% e atingiu, ontem, 
o valor mais alto de três anos. Mais: é a pri-
meira vez, desde 2018, que o crude ultrapas-
sa a barreira dos 75 dólares por barril. O pe-
tróleo do Texas (WTI) atingiu 75,93 dólares 
por barril (cerca de 63,9 euros), para contra-
tos futuros para entrega em agosto. Há uma 
espécie de linha psicológica que foi ultra-
passada e que está a preocupar os agentes 
económicos e, claro, os consumidores, que 
têm de abastecer os depósitos dos seus au-
tomóveis regularmente. 

Esta evolução é justificada pelo aumento 
da procura por parte dos países industriali-
zados, à medida que as restrições contra a 

covid-19 são levantadas e as atividades em-
presariais voltam a acelerar. Uma subida im-
parável faz crescer ainda mais a fatura ener-
gética, retirando competitividade às empre-
sas e atrasando a sua recuperação 
pós-pandémica. A Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus 
aliados (OPEP +) já se reuniram e poderá ser 
necessário um novo aumento da produção. 

Não é devido à subida do preço do petró-
leo que faltam combustíveis no Reino Uni-
do. Mas faltam motoristas que os transpor-
tem até aos postos de abastecimento, e essa 
situação está a gerar o caos. A opção de se-
guir em frente com o Brexit está a criar várias 
dificuldades na gestão do país. Primeiro fal-
taram alimentos nas prateleiras dos super-
mercados – situação vivida neste verão, não 
só por falta de stocks, mas por ausência de 
mão-de-obra que recolocasse os alimentos 
nas prateleiras. Agora faltam ainda homens 

e mulheres para conduzir camiões de com-
bustíveis. O Brexit levou à saída de uma fatia 
da população imigrante, que ocupava fun-
ções como estas – quer no retalho quer nos 
transportes de materiais perigosos – e não 
há mãos para levar os produtos ao destino.  

Chegou-se ao ponto de, na segunda-feira, 
o governo britânico ter ordenado ao Exército 
que dê uma mão para controlar a crise dos 
combustíveis. Devem preparar-se para aju-
dar face à atual rutura, depois de um fim de 
semana em que os britânicos correram aos 
postos de abastecimento, deixando-os esgo-
tados. “Um número limitado de motoristas 
de tanques militares deve estar preparado 
para intervir e mobilizado, se necessário, 
para estabilizar o fornecimento de combus-
tível”, disse o Ministério dos Negócios e da 
Energia britânico. 

A escassez de combustíveis no Reino Uni-
do deve-se ao abastecimento desencadeado 

pelo “pânico”, afirmou o presidente da Asso-
ciação de Postos de Gasolina britânica. “Um 
dos nossos membros recebeu um tanque ao 
meio-dia e ao final da tarde tinha totalmente 
desaparecido para abastecer os carros das 
pessoas”, explicou Brian Madderson.  

No domingo, os postos sem combustível 
eram aos milhares e os restantes estavam 
parcialmente secos ou prestes a esgotar. A 
corrida acelerou nos últimos dias, depois de 
várias petrolíferas terem anunciado o encer-
ramento de postos devido à dificuldade em 
abastecê-los, problema que atribuíram à fal-
ta de camionistas para conduzir os tanques 
desde as refinarias. Formaram-se filas junto 
a algumas bombas de gasolina e a polícia 
teve mesmo de intervir para controlar desa-
catos entre clientes.  

Contado ninguém acredita, mas aconte-
ceu em Londres e é fruto de uma opção polí-
tica que ainda hoje é difícil de entender.
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FOTO 1925
“Lisboa vivia 
sob um calor de 
fogo”, escrevia-
-se no Diário de 
Notícias de 1 de 
setembro de 
1925. A capital 
portuguesa 
parecia ter “sido 
deslocada para 
os braseiros do 
Equador”, 
segundo os 
repórteres da 
época.  Na foto, 
uma fila de 
“sedentos num 
chafariz 
improvisado na 
Almirante Reis”.  

Rosália Amorim 
Diretora do Diário de Notícias

EDITORIAL
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A INICIATIVA PPPPRRRRRÉÉÉÉÉMMIO STARTUP DO ANO PMS2021 FAZ PARTE  
DO PROGRAMA PPPOOOORRTUGAL MOBI SUMMIT (PMS), CUJO FOCO PARA  

2021 É “““ MMMMOOOBBBILLLLIDDADE 2030: O PARADIGMA ESTÁ A MUDAR, E NÓS?”. 

O objetivo é debater e impulsionar o conhecimento e a inovação relacionados com dimensões disruptivas  
da mobilidade: condução autónoma, conectividade, eletrificação e mobilidade partilhada, fomentando assim  

o empreendedorismo e estimulando a criação de novos conceitos e soluções de mobilidade. O Prémio Startup  
do Ano PMS2021 pretende apoiar empresários de todo o mundo, que desenvolvem projetos com elevado  

potencial de crescimento, que apostam em produtos ou serviços inovadores, contribuindo direta  
ou indiretamente, para a melhoria de soluções de mobilidade sustentável.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 3 DE OUTUBRO

PPRRRÉÉÉÉMMMMIIIOOO

REGULAMENTO E CANDIDATURAS EM: PORTUGALMS.COM

ORGANIZAÇÃO KNOWLEDGE PARTNER AUTOMOTIVE PARTNER TECHNOLOGICAL PARTNER APOIOS

PUBLICIDADE
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OS DESAFIOS 
DE MOEDAS
LISBOA O presidente eleito da CML entra sem maioria e terá que ter o engenho e arte de convencer 
PS, PCP e BE dos seus projetos para a cidade. Nos primeiros 100 dias quer concretizar promessas 
emblemáticas, como devolver mais IRS aos lisboetas e reduzir a metade o preço do estacionamento.

TEXTO PAULA SÁ

São sete para um lado e sete 
para o outro, mais três à es-
querda. Carlos Moedas ga-
nhou a corrida à Câmara 

de Lisboa mas sem maioria, e a dis-
tribuição de vereadores pelas forças 
políticas é um berbicacho para a 
governação da cidade.  Este é o pri-
meiro desafio para o presidente 
eleito da autarquia – o de conseguir 
entendimentos capazes de levar a 
bom porto o seu programa para a 
capital.  

Carlos Moedas tem com ele seis 
vereadores – Filipe Anacoreta Cor-
reia (CDS), Joana Almeida (Inde-
pendente), Filipa Roseta (PSD), 
Diogo Moura (CDS), Ângelo Perei-
ra (PSD) e Laurinda Alves (Indepen-
dente). Aquele que foi seu opositor 
nas eleições, Fernando Medina, 
conseguiu eleger também outros 
seis vereadores. A CDU dois e o Blo-
co elegeu uma vereadora. O que dá 
à esquerda a maioria no executivo 
municipal. E é aqui que começa o 
problema. 

“Governará em minoria e conse-
guirá os entendimentos que forem 
necessários”, afirma ao DN Miguel 
Morgado, o “amigo” que  ajudou 
Moedas na campanha eleitoral au-
tárquica. O antigo assessor políti-
co de Pedro Passos Coelho e ex-de-
putado do PSD estabelece um pa-
ralelo com António Costa, “que 
nem as eleições de 2015 ganhou, e 
conseguiu formar governo com 

partidos que classificava de extre-
ma-esquerda e os requalificou de 
moderados”. Crê, por isso, que 
Moedas terá no PS, “se os interes-
ses da cidade falarem mais alto do 
que os partidários”, margem para 
entendimentos, nem que sejam 
pontuais. 

Sobre a governabilidade da câ-
mara, é visto como tendo as quali-
dades para estabelecer pontes com 
os outros partidos que elegeram 
vereadores. “Tem capacidade ne-
gocial, é sensato e moderado”, afir-
ma uma fonte que lhe é próxima. E 
que garante: “Do lado de Moedas 

não  haverá questões ideológicas 
que bloqueiem a governação da ci-
dade.” A mesma fonte recorda a ga-
rantia dada pelo agora presidente 
da câmara eleito – numa coligação 
PSD/CDS/PPM/MPT e Aliança –  
de que irá seguir a tradição do anti-
go presidente do município, o de-
mocrata-cristão Nuno Kruz Abeca-
sis, de levar todos os projetos a ne-
gociações com todos os partidos. 
No caso será PS, PCP e BE.  

Após um longo reinado socialis-
ta na câmara, entre António Costa 
e Fernando Medina passaram 14 
anos, há quem aponte como outro 

com Moedas de perto, o antigo de-
putado do PSD diz que este decidiu 
várias coisas de estratégia durante  
a campanha e as equipas que com 
ele estiveram, “o que não agradou a 
toda a gente e que implicou ruturas 
com a prática do PSD e do CDS”.  

Das equipas que agora irão tra-
balhar com ele está tudo a ser pen-
sado, tal como não houve troca de 
pastas, nem ainda marcação de 
um encontro entre o ex-presiden-
te da câmara, Fernando Medina, e 
o novo, Carlos Moedas. A própria 
data de posse não está ainda defi-
nida. 

Os primeiros 100 dias 
Os dados que foram disponibiliza-
dos pelo executivo de Medina so-
bre as finanças da câmara dão con-
forto a Moedas, garantem-nos as 
mesmas fontes , para não ter de se 
preocupar com problemas finan-
ceiros. 

Pelo que o seu foco será mesmo o 
conjunto de promessas que fez aos 
lisboetas  e que, entre outros fatores, 
lhe valeram a vitória no dia 26, sob 
o mote “Lisboa pode ser mais do 
que imaginas”.  

Entre as que quer concretizar nos 
primeiros 100 dias de governação 
estão algumas que foram emble-
máticas durante a campanha, 
como a de devolver o máximo de 
IRS aos lisboetas (5%); implemen-
tar 50% de desconto no estaciona-

Moedas derrotou Medina 
nas urnas e deve tomar  
posse como presidente  
da Câmara de Lisboa dentro 
de três semanas. 

50,67%
Belém Foi a freguesia que 
mais votou em Moedas 
para a presidência da 
câmara. O cabeça de lista 
da coligação Novos 
Tempos Lisboa (que juntou 
PSD, CDS, MPT, PPM e 
Aliança) foi o escolhido 
por 50,67% dos eleitores 
(4111 votos). Medina ficou 
em 2.º lugar (23,02%). 
Fernando Ribeiro Rosa foi 
eleito presidente da Junta.

HABITAÇÃO + GOVERNABILIDADE + REESTRUTURAR SERVIÇOS DA CÂMARA
RESISTIR AO CACIQUISMO + CUMPRIR PROMESSAS

dos desafios de Carlos Moedas a 
“reestruturação administrativa” da 
câmara. Traduzindo: livrar-se de al-
guns dos caciques do PS que se fo-
ram instalando nos Paços do Con-
celho.  

Ora, também será um desafio de 
Moedas resistir às investidas das es-
truturas do PSD e até do CDS para 
substituir os do PS pelos da mesma 
cor partidária.  

Miguel Morgado não vê aqui um 
problema. “A vitória é dele. Esco-
lheu a equipa que entendeu e nin-
guém tem dúvida de quem manda 
na coligação.” Tendo trabalhado 

15,62%
Marvila No sentido 
inverso, Marvila foi a 
freguesia onde Moedas 
teve pior desempenho, 
recolhendo apenas 15,62% 
dos votos (2120 no total) e 
ficando aqui a larga 
distância do socialista 
Fernando Medina (48,60%, 
6595 votos). Em terceiro 
lugar ficou a CDU. José 
Vieira foi eleito presidente 
da Junta de Freguesia.

10
Freguesias  A coligação 
encabeçada por Carlos 
Moedas elegeu 10 
presidentes de junta em 
Lisboa (Belém, Estrela, 
Santo António, Avenidas 
Novas, São Domingos de 
Benfica, Lumiar, Alvalade, 
Areeiro, Arroios e Parque 
das Nações), menos três 
do que PS/Livre. Já o 
PCP/PEV conseguiu 
ganhar em Carnide.
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mento EMEL para os residentes em 
toda a cidade; tornar os transportes 
públicos gratuitos para os residen-
tes menores de 23 e maiores de 65, 
e começar a resolver o problema da 
habitação na cidade, que conside-
ra ter sido um dos maiores “falhan-
ços” do executivo de Medina.  

As ciclovias também estão na sua 
mira, e a da Avenida Almirante Reis 
é mesmo para acabar. Para avaliar 
estão as restantes. Já que não é con-
tra estes corredores para bicicletas, 
vai pedir uma avaliação ao LNEC  e 
só depois decidirá as que manter, 
alterar ou até acabar.  

Nestes primeiros 100 dias, Car-
los Moedas quer também concre-
tizar a Assembleia de Cidadãos 
que prometeu – com escolha alea-
tória de moradores –, para serem 
ouvidos sobre os vários projetos 
para a cidade.  

Miguel Morgado está, como é ób-
vio, muito confiante no projeto de 
Moedas. “Carlos Moedas foi subes-
timado por Fernando Medina e 
pela esquerda em geral, e até pelo 
PSD. Os adversários foram sur-
preendidos pelas suas qualidades.” 
E acrescenta: “O seu perfil pode não 
ser tão exuberante como alguns 
gostavam, mas Lisboa recompen-
sou um tipo humilde, que abre o 
coração às pessoas e que quer mes-
mo trabalhar de manhã até à noite 
pela cidade.” 
paulasa@dn.pt

As grandes 
promessas
PROGRAMA Moedas prometeu mudar o perfil da cidade  
e pensou várias medidas vocacionadas para os mais jovens  
e os mais idosos. E quer uma Lisboa mais ágil e verde.

Carlos Moedas foca-se muito na 
resposta aos problemas de 
habitação para os jovens e uma 
das suas bandeiras é a isenção de 
IMT (imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de 
imóveis) para aquisição de 
habitação própria, até aos 250 mil 
euros, para jovens até aos 35 
anos. No seu programa eleitoral 
defende mecanismos de renda 
acessível. Moedas quer “reforçar 
mais oferta para jovens” e dar 
mais flexibilidade à vertente 
virada para as famílias, 
“adaptando as tipologias”. Para 
isso, defende que é preciso 
reabilitar o património camarário 
e transformar prédios devolutos 
em residenciais para jovens. 
Prometeu ainda bater-se por 
licenciamentos urbanísticos e 
céleres, no prazo de seis meses. 

Isenção de IMT 
na habitação 
para jovens

Aquele que foi candidato da 
coligação Novos Tempos tem  
nas suas propostas mais 
emblemáticas a criação de um 
seguro de saúde gratuito para a 
população com mais de 65 anos 
que tenha dificuldades no acesso 
ao SNS. Mas Carlos Moedas 
também reivindica a 
concretização de mais oito novos 
centros de saúde e o reforço da 
rede de cuidados continuados e 
paliativos com a construção de 
mais quatro unidades dedicadas 
a estes. O apoio à saúde mental 
também é defendido pelo agora 
presidente eleito da Câmara de 
Lisboa. 

Seguro de saúde 
gratuito para mais 
de 65 anos  

Além de defender uma redução 
de 50% no estacionamento da 
EMEL para os residentes em 
Lisboa, Moedas quer eliminar a 
circulação de comboios à 
superfície no troço do Cais do 
Sodré até Algés. Quer ainda 
introduzir o transporte coletivo 
gratuito para residentes menores 
de 18 anos, estudantes 
universitários, maiores de 65 
anos, pessoas com deficiência, 
desempregados. 
Promete definir um plano 
estratégico a 10 anos para uma 
cidade inteligente e na economia 
quer um programa de apoio 
extraordinário ao tecido 
empresarial e, entre outras 
medidas para apoio dos lisboetas, 
aumentar a devolução da 
componente municipal do IRS 
para o valor máximo de 5%.

Transporte 
gratuito e 
devolução de IRS

Moedas quer requalificar escolas 
básicas e jardins de infância, criar 
programas de alimentação 
saudável e uma estrutura 
multidisciplinar para prevenir, 
entre outras coisas, o abandono 
escolar e o bullying. Defende 
ainda a criação de vales-desconto 
de acesso a creches e infantários, 
geridos por IPSS, para famílias de 
baixos rendimentos. 
Já no que diz respeito à 
sustentabilidade ecológica da 
cidade, quer implementar a 
plataforma Lisboa Sustentável, 
que congregue as forças vivas da 
cidade para discutir e encontrar 
soluções neste campo. O social-
-democrata também defende um 
programa de compras públicas 
sustentáveis e circulares.

Creches 
apoiadas e 
Lisboa verde

Se a direita só cresceu menos  
de três mil votos, onde foram  
parar os mais de 25 mil do PS?

Adireita unida em Lisboa, em   
2021, conseguiu mais 2843 vo-

tos do que quando, em 2017, foi a 
eleições separada. Agora, em coliga-
ção, somou 83.163 votos. Em 2017, 
separada [CDS-PP/MPT/PPM so-
maram 51.984 , o PSD conseguiu 
28.336] a direita obteve 80.320 votos. 

Das oito vezes que PSD e CDS se 
juntaram em coligação para as elei-
ções em Lisboa [1979, 1982, 1985, 
1989, 1997, 2009, 2013 e 2021], só em 
quatro ocasiões venceram, três de-
las por maioria – de 1979 a 1985, 
com Nuno Krus Abecassis. O PSD 
sozinho venceu em 2001 e 2005.  

O PS venceu sete vezes, três delas 
em coligação. Em1989 e 1993 sob a 
liderança de Jorge Sampaio: alian-
ças com PCP-PEV/MDP/PSR e 
UDP ;  e em 1997 com  João Soares,  
que se apresentou a votos com uma 
coligação que envolvia PCP-PEV e 
UDP  . 

A vantagem que os socialistas ti-
nham em 2017 para a direita, 25.717 
votos, transformou-se agora numa 

desvantagem de 2294 votos. Em 
2017, a votação no PS representou 
42% dos votos e traduziu-se em oito 
mandatos , enquanto este ano fo-
ram 33,31% e sete vereadores. 

Onde foram parar os votos perdi-
dos? Alguns, poucos, podem ter ido 
para Carlos Moedas; outros, tam-
bém poucos, podem ter ido para o 
PCP, que aumentou a votação em 
1410 votos; talvez muitos tenham 
ido parar ao Iniciativa Liberal 
(10.238 votos) e ao Chega (10.713 
votos); e finalmente os que podem 
ter sido perdidos na abstenção: vo-
taram menos 6738 eleitores do que 
em 2017. 

O PCP, que mantém o mesmo nú-
mero de vereadores (2), obteve mais 
votos que em 2017; o BE perdeu 
2971 votos, mas segurou o seu úni-
co vereador; o PAN perdeu 1033 vo-
tos; os restantes partidos, somadas 
as perdas, perderam 2770 votos. O 
Livre, que foi na lista dos socialistas, 
elegeu dois vereadores. 
ARTUR CASSIANO

VOTAÇÃO A  margem curta da vitória de Moedas não 
absorveu os milhares de votos perdidos pelos socialistas.
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presa pública com as regras que 
nós temos. E é muito difícil pedir-
mos a um grande gestor, homem 
sério, de grande capacidade de tra-
balho e de realização, que fique 
muito tempo numa empresa que 
não consegue ter um plano de ati-
vidades e orçamento aprovado, 
que tem uma dívida histórica acu-
mulada gigantesca e que não pode 
ser saneada, portanto retirando ca-
pacidade e autonomia de gestão à 
empresa, que demora meses para 
ter uma autorização para comprar 
umas rodas. É absolutamente 
compreensível o desalento do pre-
sidente da CP.” 

Questionado sobre a origem das 
dificuldades na gestão da CP, o mi-
nistro assegurou que se dependes-
se dele o problema estava resolvi-
do, mas, pelo que disse, tudo indi-
ca que o problema maior poderá 
estar na demora das respostas à 
empresa por parte do Ministério 
das Finanças. “Se dependesse de 
mim, o problema estava resolvido. 
Tínhamos um plano de atividades 
e orçamento aprovado em tempo, 
a empresa não esperava meses 
para conseguir autorização para fa-
zer as compras que são fundamen-
tais para o seu funcionamento, não 
tínhamos uma dívida histórica, 
com a dimensão que ela tem, du-
rante tanto tempo sem a resolver.”  

Deixou também uma promessa:  
“Trabalhamos todos os dias, eu tra-
balho todos os dias, para conseguir 
que a CP possa funcionar como 
uma empresa a sério, e não um de-
partamento da Administração Pú-
blica. Esse é o trabalho de todos os 
dias. É um trabalho duro, é um tra-
balho difícil, mas eu faço-o.”

Santos foi o mais direto que podia 
a criticar o seu colega das Finanças, 
João Leão – e assim acabando tam-
bém por, indiretamente, pôr em 
xeque o primeiro-ministro, agora 
na posição de ter de arbitrar um 
conflito já público dentro do seu 
governo.  

O ministro começou por elogiar 
o gestor demissionário: “Perdemos 
hoje o melhor presidente que a CP 
já teve em toda a sua história. O en-
genheiro Nuno Freitas estava a li-
derar uma revolução na CP, a fazer 
um trabalho extraordinário, a per-
mitir que o Estado poupasse mi-
lhões de euros com a recuperação 
de material que nós estávamos a 
fazer. É uma grande perda para a 
CP, uma grande perda para mim, é 
uma grande perda para o Estado 
português.” 

E a seguir acrescentou: “Conhe-
ço as razões do engenheiro Nuno 
Freitas há muito tempo, não são de 
agora. É muito difícil gerir uma em-

Pedro Nuno Santos já tinha 
avisado, há cerca de duas 
semanas, falando com jor-
nalistas à margem da Train 

Summit, no Porto. “É uma tarefa 
muito difícil. Nós estamos a traba-
lhar com o Ministério das Finanças 
para conseguirmos encontrar um 
nível de dívida aceitável para uma 
empresa como a CP”, dizia então o 
ministro das Infraestruturas e Ha-
bitação. Acrescentando, ainda so-
bre a dívida histórica da empresa, 
2,1 mil milhões de euros: “Espero, 
agora, que no quadro do Orçamen-
to para 2022 nós possamos ter no-
vidades sobre isso.”  

Ou seja (dizia então): “A CP não 
pode comprar com este nível de dí-
vida, porque não consegue finan-
ciamento em lado nenhum”, sendo 
que  o problema “já devia estar re-
solvido há muitos anos” (e reco-
nhecendo, pelo meio, que seria di-
fícil conseguir “um saneamento 
para zero”). “É com esse espírito 

que estamos a trabalhar com o Mi-
nistério das Finanças”, afirmava – 
mas reconhecendo que era “mais 
fácil” para si do que “para as Finan-
ças” resolver a questão. Na mesma 
ocasião, Pedro Nuno Santos che-
gou ao ponto de dar razão à greve 
marcada para 8 de outubro pelos 
trabalhadores da empresa, greve 
onde se reivindicam melhores sa-
lários. “Compreendo perfeitamen-
te os trabalhadores. Acho que eles 
têm razão, e eu estou também na 
luta para conseguir o reconheci-
mento daquela gente, que está a fa-
zer um trabalho fantástico pelo 
país e precisa de ser reconhecida”, 
afirmou então. 

Aparentemente, o “trabalhar 
com o Ministério das Finanças” 
não redundou em nada ou então 
em muito menos do que o ministro 
pretenderia. E  o presidente da CP, 
Nuno Freitas, resolveu demitir-se 
ontem – três meses antes do prazo 
previsto.  Ao reagir, Pedro Nuno 

Guerra dentro do governo. Pedro 
Nuno Santos desafia João Leão
ORÇAMENTO Ministro das Infraestruturas reage a demissão do presidente da CP disparando 
sobre o ministro das Finanças. João Leão é posto em causa. É o OE2022 que está em causa.

TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

O primeiro-ministro, António Costa,  com ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, numa visita às oficinas da CP em Guifões, 
Matosinhos, em julho. A Moody’s melhorou a notação da CP mas dizendo que a sua estrutura financeira continua “insustentável”
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“Se dependesse de mim, 
o problema estava 
resolvido. Tínhamos 
um plano de atividades 
e orçamento aprovado 
em tempo, a empresa 
[CP] não esperava 
meses para conseguir 
autorização para fazer 
as compras que são 
fundamentais para o 
seu funcionamento, 
não tínhamos uma 
dívida histórica, com a 
dimensão que ela tem, 
durante tanto tempo 
sem a resolver.”
Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas  
e Habitação 

“Julgava que a questão 
da remodelação do 
governo tinha ficado 
esclarecida e 
ultrapassada em julho. 
Não está nenhuma 
remodelação prevista. 
A única remodelação 
que as eleições 
autárquicas 
determinaram é a 
remodelação dos 
autarcas.”
António Costa 
Primeiro-ministro 
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CP bloqueada leva a demissão  
do seu presidente 
FERROVIA  Falta de autonomia deixa transportadora com dívida histórica e dependente de 
autorização das Finanças para as mais ínfimas despesas. Problemas alastram-se na gestora da ferrovia. 

Com Nuno Freitas no co-
mando, a CP estava a en-
carrilar. O gestor foi esco-
lhido em julho de 2019 

para dar nova vida à transportado-
ra: recuperaram-se perto de 70 uni-
dades, foi reaberta a oficina de Gui-
fões e ainda houve a fusão com a 
EMEF. Mas o engenheiro fartou-se 
do fardo de uma empresa pública 
sem autonomia e onde a vontade de 
Pedro Nuno Santos parece insufi-
ciente para convencer João Leão. 
Nuno Freitas demitiu-se e destapou 
os bloqueios da CP. 

“É muito difícil pedirmos a um 
grande gestor, homem sério, de 
grande capacidade de trabalho e de 
realização, que fique muito tempo 
numa empresa que não consegue 
ter um plano de atividades e orça-

TEXTO DIOGO FERREIRA NUNES

A CP está obrigada a prolongar o 
aluguer de comboios a Espanha de-
vido à demora. 

No próprio dia a dia também há 
problemas. Desde junho têm falta-
do comboios todos os dias, porque 
não há maquinistas nem autoriza-
ção para reforçar os quadros. “A CP 
continua sob alçada do Estado e 
não tem ferramentas de gestão au-
tónoma. Depende da tutela finan-
ceira para as admissões”, lamenta o 
líder do sindicato da classe, António 
Domingues.  

Desde maio, quem anda de com-
boio também já se apercebeu das 
greves frequentes dos trabalhado-
res da CP e da IP, que gere as linhas 
ferroviárias. A contestação aos bai-
xos salários levou mesmo à tomada 
de posição do ministro. “Com-
preendo perfeitamente os trabalha-
dores. Acho que eles têm razão, e eu 
estou também na luta para conse-
guir o reconhecimento daquela 
gente, que está a fazer um trabalho 
fantástico pelo país e precisa de ser 
reconhecida.” 

A próxima greve da CP e da IP é 
dia 8 de outubro. Para o coordena-
dor da federação de sindicatos dos 
transportes, José Manuel Oliveira, 
“se não o deixam ser ministro, mais 
vale demitir-se”. Nesse dia, o ainda 
vice-presidente, Pedro Moreira, já 
estará na liderança da CP. 
diogofnunes@dinheirovivo.pt

mento aprovado, que tem uma dívi-
da histórica acumulada gigantesca 
e que não pode ser saneada, portan-
to retirando capacidade e autono-
mia de gestão à empresa, que de-
mora meses para ter uma autoriza-
ção para comprar, por exemplo,  
umas rodas”, lamentou ontem Pe-
dro Nuno Santos. 

A reestruturação da dívida histó-
rica é o maior bloqueio. O contra-
to de serviço público da empresa 
com o Estado, em vigor desde ju-
nho do ano passado, previa a rene-
gociação do passivo de 2,1 mil mi-
lhões de euros. A autorização das 
Finanças tarda, mas é fundamen-
tal: o Estado é credor de mais de 
75% da dívida. Em julho, o minis-
tro assumiu a reestruturação da dí-
vida histórica como “a próxima 

Nuno Freitas 
Presidente demissionário da CP  

luta” na relação com as Finanças. 
O impasse impede a empresa de 

comprar material circulante para a 
nova linha Lisboa-Porto, onde não 
pode receber ajuda do Estado nem 
dos fundos europeus. São necessá-
rios sete anos entre o anúncio da 
compra e a chegada do material aos 
carris. A nova ligação ferroviária en-
tre as duas cidades deverá ficar con-
cluída em 2030.  

A organização também está a ten-
tar encomendar 22 novos comboios 
para o serviço regional. A autoriza-
ção para a compra foi aprovada em 
setembro de 2018. Passados três 
anos, ainda não foi sequer feita a en-
comenda aos suíços da Stadler, por-
que o Tribunal de Contas tem 
aguardado documentos da tutela 
para dar o visto prévio ao contrato. 
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Cerca de 600 homens inte-
graram três companhias 
de comandos africanos na 
Guiné-Bissau, uma tropa 

de elite única exclusivamente cons-
tituída por negros que serviu Portu-
gal na Guerra do Ultramar. Com a 
independência, foram abandona-
dos pelo Exército português, que os 
deixou para trás. Foram persegui-
dos, torturados e muitos fuzilados. 
Cinquenta anos depois, as suas ver-
sões da história foram ouvidas e 
reunidas num projeto de tese de 
doutoramento e num documentá-
rio. Os poucos ainda sobreviventes 
reivindicam direitos que lhes ti-
nham sido assegurados e naciona-
lidade portuguesa. 

“O governo português pagará ain-
da as pensões de sangue, de invali-
dez e de reforma a que tenham di-
reito quaisquer cidadãos da Repú-
blica da Guiné-Bissau por motivos 
de serviços prestados às Forças Ar-
madas portuguesas. […] O governo 
português participará num plano 
de reintegração na vida civil dos ci-
dadãos da República da Guiné-Bis-
sau que prestem serviço militar nas 
Forças Armadas portuguesas e, em 
especial, dos graduados das compa-
nhias e comandos africanos.” Este 
foi o compromisso assumido no 
Acordo de Argel, que reconhece a 

independência da Guiné-Bissau, 
assinado a 26 de agosto de 1974 pe-
los então ministros dos Negócios 
Estrangeiros, Mário Soares, e da 
Coordenação Internacional, Antó-
nio de Almeida Santos. 

Dos cerca de 400 mil africanos ne-
gros que, como portugueses que 
eram na altura, combateram do 
lado das Forças Armadas Portugue-
sas (FAP) contra os movimentos de 
libertação em Angola, Moçambique 
e na Guiné-Bissau, o Ministério da 
Defesa Nacional assume apenas o 
reconhecimento de “direitos ine-
rentes, consoante cada caso concre-
to”, a “800 militares de origem africa-
na, que combateram pelas Forças 
Armadas Portuguesas na Guerra do 
Ultramar, qualificados como defi-
cientes militares”. O Gabinete de 
João Gomes Cravinho não especifi-
ca ao DN nem o país de origem nem 
a que unidades pertenciam.  

Julião Correia, Mário Sani, Buba-
car Djaló, Lamine Camará e Paulo 
Rodrigues (fotos em cima, da es-
querda para a direita) não estão en-
tre eles. As suas vozes representam 
as de uma maioria de ex-combaten-
tes portugueses (na altura era essa a 
sua nacionalidade) e trazem uma 
história que não é a dos vencedores, 
nem sequer a conveniente para as 
narrativas comuns sobre o papel 

desempenhado por  estes homens, 
que integraram uma unidade de eli-
te do Exército português promovi-
da pelo general António de Spínola – 
a mesma a que pertenceu o mais 
conhecido comando africano na 
Guiné, Marcelino da Mata, falecido 
em Portugal no início deste ano. 
Para a Guiné independente foram 
considerados traidores e não houve 
contemplações. Para os revolucio-
nários de abril eram um incómodo 
e foram atirados para o lado som-
brio da história. 

Sorriso e sangue 
Os testemunhos deste documen-
tário fazem parte de um grupo de 
cerca de três dezenas de ex-co-
mandos que foram ouvidos na 
Guiné-Bissau por Sofia da Palma 
Rodrigues, doutoranda em Pós-
-Colonialismos e Cidadania Glo-
bal do Centro de Estudos Sociais 
(CES) da Universidade de Coim-
bra, no âmbito de um projeto de 
tese sobre este tema, e por Diogo 
Cardoso, ambos jornalistas da re-
vista digital Divergente, onde será 
publicado um documentário 
completo nos meses de outubro, 
novembro e dezembro (ver entre-
vista ao lado), um trabalho que 
contou com o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian, da Funda-

Colonialismo Comandos africanos 
nas Forças Armadas Portuguesas. 
Histórias de abandono e traição
INVESTIGAÇÃO “Por ti, Portugal, eu juro!” – Memórias e testemunhos dos comandos africanos da Guiné (1971-1973) é um 
documentário sobre ex-comandos africanos e traz memórias de horror para a história de uma “revolução  sem sangue”.

TEXTO VALENTINA MARCELINO

ção para a Ciência e Computação 
e do CES. 

“Por ti, Portugal, eu juro!” – Memó-
rias e testemunhos dos comandos 
africanos da Guiné (1971-1973) traz 
novas versões sangrentas e de hor-
ror, sem cravos, para a história de 
uma romântica “revolução sem 
sangue”. 

Os seus testemunhos são um 
murro no estômago e obrigam mes-
mo, a quem ainda não o tinha feito, 
a olhar de outra forma para este pe-
ríodo da história, quando Spínola 
assumiu o cargo de governador-ge-
ral daquele país e comandante-che-
fe das FAP.  No seu plano, Por Uma 
Guiné Melhor, prometeu melhores 
condições de vida aos então portu-
gueses negros daquele território, 
para que deixassem de aderir à cau-
sa do PAIGC  (Partido Africano para 
a Independência da Guiné e Cabo 
Verde).  

Na linha da frente deste projeto, a 
que Cabral chamou política de 
“sorriso e sangue”, estavam os co-
mandos africanos, combatentes es-
colhidos entre os mais fortes para as 
missões mais complexas de con-
trassubversão, como braço armado 
do desígnio de Spínola que promo-
via a imagem de uma nação inte-
gradora e multirracial. 

“Sou português, em todos os sen-

 Juldé Djaguité, 71 anos 
2.ª Companhia de Comandos 
Africanos na Guiné 

Abdulai Djaló, 73 anos 
1.ª Companhia de Comandos 
Africanos da Guiné 

LUIS SAMBU SOLDADO 1ª COMPANHIA DE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉ JULIÃO CORREIA SOLDADO 1.ª COMPANHIA DE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉ
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tidos sou português. Juro!”, declara 
para a câmara Julião Correia, solda-
do da 1.ª Companhia de Comandos 
Africanos da Guiné, de braço ergui-
do. “Eu não jurei duas bandeiras, 
apenas uma”, afirma Lamine Cama-
rá, da 2.ª Companhia, que não es-
conde a sua revolta: “Sinceramente, 
arrependo-me de não ter ido para a 
guerra de libertação. Virei-me con-
tra a minha família, meus irmãos. E 
afinal por quem lutei? Lá no Minis-
tério da Defesa puseram miúdos 
que nada fizeram pelo país. Eu fiz 
mais por Portugal do que aquela 
gente que está lá”, afirma indignado. 

“Abandonaram-nos. Sincera-
mente, abandonaram-nos com-
pletamente. Ficámos filhos, sem 
pai e sem mãe [...]. Portugal tem to-
dos os nossos documentos […]. 
Sou português para sempre. O meu 
sentido é português. Porque jurei a 
minha pátria, sou português”, de-
clara, de olhos embargados de lá-
grimas, Mário Sani, que foi perse-

tem um grande orgulho de ter con-
seguido comprar uma casa”, conta 
Sofia Palma Rodrigues.  

Juldé era furriel e teve de fugir de-
pois do 25 de Abril para o Senegal, 
onde esteve “bastantes anos” es-
condido”, até que conseguiu que a 
embaixada portuguesa o autori-
zasse a vir para Lisboa. “É muito 
consciente dos seus direitos. Traba-
lhou cá e, com a ajuda da Associa-
ção de Comandos, num processo 
que demorou anos, tem uma refor-
ma. Mas ainda assim é de soldado, 
e não de furriel, que era o posto 
dele, que não lhe foi reconhecido”, 
assinala a autora.  

Amanhã, dia 30, será feita uma 
apresentação pública do documen-
tário junto ao Padrão dos Descobri-
mentos, em Belém. 

O DN contactou  a Associação de 
Comandos para saber a quantos ex-
-combatentes africanos deram 
apoio, mas não recebeu resposta até 
à hora do fecho deste artigo. 

O coronel Raul Folques foi o últi-
mo comandante do Batalhão de 
Comandos da Guiné, que integra-
va as três companhias de coman-
dos africanos. “É urgente ouvir es-
tas pessoas e fazer justiça”, subli-
nhou ao DN. Este oficial foi 
destituído do seu posto logo após o 
25 de Abril e entende que “as reivin-
dicações de todos estes ex-coman-
dos são válidas. Foi feita uma gran-
de injustiça a estes militares, que se 
consideravam e consideram ainda 
portugueses. Foram humilhados, 
ostracizados, muito maltratados a 
todos os níveis. Roubaram-lhes a 
nacionalidade, e esse é um direito 
que nunca lhes devia ter sido reti-
rado”, assevera. 

Nos últimos anos, a Associação  
dos Filhos e Viúvas dos Antigos 
Combatentes Portugueses da Gui-
né tem organizado manifestações 
à porta da Embaixada de Portugal 
em Bissau a reivindicar o pagamen-
to de pensões de sangue e invalidez. 
É tarde demais para estas pessoas? 
“Não é. Elas não sentem que seja 
tarde demais. Enquanto estiverem 
vivas, se forem reconhecidas já é 
bom”, diz Sofia Rodrigues. 
valentina.marcelino@dn.pt

guido depois de 1975 e esteve fugi-
do durante mais de três décadas 
em vários países da África Ociden-
tal. “Encontrámo-nos com Mário 
Sani pela primeira vez em 2018. Re-
gressara há pouco de uma fuga que 
durou mais de 40 anos, depois de 
ter sido perseguido e preso pelo 
PAIGC em 1975. O seu corpo ma-
gro e periclitante estava presente, 
mas a vida do homem fardado, jo-
vem e forte, que nos fitava da foto-
grafia pendurada na parede, pare-
cia ter sido sugada”, é contado no 
documentário. 

Sem escolha ideológica 
Sani lembra-se bem do dia em que 
viu Spínola pela primeira vez. Se-
gundo o trabalho de Sofia Palma 
Rodrigues e Diogo Cardoso, “tinha 
acabado de ser ferido numa perna 
quando o governador o foi visitar 
ao hospital. Disse-lhe para ter co-
ragem, defender a terra, defender a 
bandeira, e até lhe apertou a mão – 

a mesma mão a que, anos mais tar-
de, seriam arrancadas as unhas 
como castigo pelo serviço prestado 
a Portugal”.  

Mário Sani contou-lhes que o ge-
neral do monóculo “falava sempre 
muito bem. Dava-nos coragem du-
rante a instrução militar. Não sa-
bíamos que estávamos a ser enga-
nados, que era mobilização. Quan-
do nasces nas mãos de alguém, 
pensas que tudo o que essa pessoa 
te diz é verdade, ou não? Não co-
nhecia a finalidade da guerra, 
achava só que o PAIGC era o agres-
sor. Só depois da independência 
vim a perceber”, recordou. 

Sani, Julião Correia e Lamine Ca-
mará morreram já depois de terem 
dado o seu testemunho, antes de re-
ceberem, ou as suas famílias, qual-
quer apoio português. 

“A maioria destas pessoas não fa-
zia uma escolha ideológica. As pes-
soas eram empurradas para um 
lado ou para o outro. Ou porque vi-
viam em Bissau e iam para as FAP, 
ou porque estavam no campo e 
iam para o lado do PAIGC. Não era 
uma escolha”, assinala Sofia Palma 
Rodrigues. 

Esta tarde, este trabalho vai ser 
apresentado numa sessão privada 
no Museu do Aljube (“porque tem 
uma bandeira da memória e este 
trabalho é sobre a memória”) e vão 
estar presentes dois ex-comandos, 
Abdulai Djaló, 73 anos, e Juldé Dja-
guité, 71, das 1.ª e 2.ª Companhias, 
respetivamente. Ambos residentes 
atualmente em Portugal. “O pai de 
Abdulai era perseguido pela PIDE 
e ele entendeu que a melhor forma 
de defender a vida da família era ir 
para os comandos. Depois do 25 de 
Abril, quando conseguiu vir para 
Portugal e enquanto esperava a 
ajuda da Associação de Comandos, 
dormiu numa cadeira encostada a 
um prédio num bairro de Chelas. 
Depois foi viver para uma casa 
onde estavam outros antigos tro-
pas. Passados dois ou três anos, a 
Associação de Comandos conse-
guiu-lhe um  lugar como porteiro 
num parque de campismo, man-
dou vir a mulher e os filhos e vive-
ram vários anos numa tenda. Hoje 

“Abandonaram-nos. 
Sinceramente, 
abandonaram-nos 
completamente. 
Ficámos filhos, sem 
pai e sem mãe […]. 
Portugal tem todos os 
nossos documentos 
[…]. Sou português 
para sempre. O meu 
sentido é português. 
Porque jurei a minha 
pátria, sou português.” 

MÁRIO SANI SOLDADO 1.ª COMPANHIADE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉBUBACAR DJALÓ SOLDADO 3ª COMPANHIA DE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉ

Parada militar de comandos africanos em Bissau, do arquivo pessoal do último comandante, Raul Folques.
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Sofia P. Rodrigues e Diogo Cardoso 
“Estes homens ficaram fora  
da história, num limbo cinzento ””
DOCUMENTÁRIO Os autores da investigação “Por ti Portugal, eu juro” reconhecem que este é um 
tema “incómodo”  e lembram que “a história é um campo de batalha onde a memória se disputa”.

Foi uma surpresa para vocês esta 
situação? Porquê, passados 50 
anos, este tema é relevante? 
Sofia da Palma Rodrigues (SPR) – 
Sim, para mim era completamen-
te desconhecido. É relevante por-
que a história é um campo de bata-
lha onde a memória se  disputa. E a 
memória que temos hoje em dia, a 
história que nos é contada é a his-
tória dos vencedores do lado da 
Guiné e do lado de Portugal. Da 
Guiné, a história que o PAIGC quis 
contar, do lado de Portugal, a histó-
ria que quem fez a Revolução de 
Abril quis contar. E estes homens fi-
caram completamente fora da his-
tória, num limbo cinzento em que 
perdem dos dois lados.  
Foi difícil chegar a estas pessoas? 
SPR – Uma das coisas com que nos 
deparámos foi que existe um man-
to que cobre esta parte da história 
que as instituições públicas ali-
mentam. Em alguns arquivos a que 
me dirigi disseram-me que a infor-
mação sobre estas pessoas tinha fi-
cado toda na Guiné, porque, e cito, 
“essas pessoas para nós não foram 
importantes”. Mas como não fo-
ram importantes se eram uma tro-
pa de elite portuguesa, uma das ex-
pressões mais importantes da 
guerra colonial?, retorquia eu. Acho 
que existe uma espécie de apaga-
mento nos arquivos históricos na-
cionais sobre a importância destas 
pessoas – nem sequer há uma lista 

oficial de nomes. Chegámos aos 
comandos através de uma lista que 
um deles tinha guardado que tinha 
os nomes das três companhias de 
comandos que constituíram o ba-
talhão. Entrevistámos cerca de 30 
comandos. Mas no trabalho só 
usamos 18, e isso para termos uma 
narrativa à prova de bala. Havia al-
gumas insinuações de que estas 
pessoas estavam a mentir sobre a 
história e o que fizemos foi só usar 
as entrevistas de quem tinha docu-
mentos que provavam que foram 
comandos africanos, nomeada-
mente a caderneta militar, ou cujo 
nome do seu bilhete de identidade 
coincida com o nome que estava 
na lista. 
O que têm em comum estas pes-
soas? Há mágoa, raiva? 
Diogo Cardoso (DC) – Há espaço 
para tudo. Há quem tenha mágoa, 
outros revolta, outros estão confor-
mados. Há quem pense até nesse 
tempo com boas recordações, que 
estavam do lado dos portugueses 
porque se sentiam portugueses. 
Outros que dizem o contrário. 
SPR – Também é comum a todos o 
sentimento de que foram engana-
dos. E a ideia de que há algo que 
lhes foi prometido e nunca lhes foi 
dado, a que eles têm direito. Foi-
-lhes roubada uma cidadania por-
tuguesa e foram completamente 
abandonados e deixados para trás 
no processo de descolonização. 

ENTREVISTA VALENTINA MARCELINO

para a tropa, obrigam-te a lutar e 
depois abandonam-te e já não és 
português. 
SPR – A maioria destas pessoas não 
fazia uma escolha ideológica. As 
pessoas eram empurradas para um 
lado ou para o outro. Ou porque vi-
viam em Bissau e iam para as Forças 
Armadas Portuguesas, ou porque 
estavam no campo e iam para o lado 
do PAIGC. Não era uma escolha. 
Têm como objetivo que esta parte 
da história seja reescrita? 
SPR – Não sei se tem de se reescre-
ver a história. Acho que tem de se 
abrir o espetro. Não é uma questão 
de ser verdade ou mentira. Não é 

que a história que foi contada até 
agora seja uma mentira. É apenas 
uma versão. 
Estas são vozes incómodas? 
SPR – São incómodas porque de-
safiam o discurso de duas nações, 
um discurso oficial. 
DC – Desafiam, sobretudo, a cria-
ção de um mito em que nos reve-
mos enquanto povo, que faz parte 
do nosso, entre aspas, orgulho na-
cional, e para a criação desse mito 
acabámos por deixar de fora todas 
estas narrativas paralelas, e tam-
bém verdadeiras, que põem em 
causa a validade das versões ofi-
ciais. 
SPR – Quando se diz que a Revolu-
ção de Abril , cantada por Chico 
Buarque como “foi bonita a festa, 
pá”, sem sangue… Foi sem sangue 
para quem? Do lado de lá, aquelas 
pessoas eram portuguesas e tive-
ram uma revolução bastante san-
grenta. 
E Marcelino da Mata? 
SPR – O Marcelino da Mata acaba 
por ser o personagem que ajuda o 
discurso oficial de ambos os lados 
oficiais. Do PAIGC, permite que se 
construa a imagem dos comandos 
africanos como monstros, do lado 
de Portugal, permite que se cons-
trua o discurso de uma nação inte-
gradora.  
Que reação querem provocar com 
este trabalho? 
DC – De uma forma mais imediata, 
que estes homens obtenham o que 
reivindicam, que sejam devolvidos 
os seus direitos. De uma forma 
mais lata, que se abra esta discus-
são. A da integração na história ofi-
cial de narrativas paralelas que fa-
zem parte da história portuguesa e 
que devem ser analisadas em toda 
a sua complexidade. 
SPR – O que queremos é gerar de-
bate não-polarizado. Este é um 
tema incómodo para a direita e 
para a esquerda. Porque as linhas 
de análise com que tanto a direita 
como a esquerda têm para ler a 
guerra colonial e o 25 de Abril são 
estanques e estas narrativas não se 
enquadram. A narrativa do 25 de 
Abril de uma revolução bela e sem 
sangue é deitada por terra.

PAULO RODRIGUES 2.º SARGENTO GRADUADO 1.ª COMPANHIA DE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉLAMINE CAMARÁ SOLDADO 2.ª COMPANHIA DE COMANDOS AFRICANOS DA GUINÉ

Sentiram que esta ainda é uma 
memória muito presente? 
SPR – Existe uma memória presen-
te de mágoa e sentimento de aban-
dono. É como se ligássemos um 
botão. No dia a dia, esse sentir aca-
ba por estar submerso, mas se se 
ativar o gatilho é impressionante 
como as narrativas de repetem. 
DC – Estas pessoas sentem-se 
completamente portuguesas. 
Quando fizemos essa pergunta di-
retamente, alguns deles disseram: 
“Não havia de me sentir português 
porquê? Jurei a bandeira, sou por-
tuguês.” A questão é mesmo essa. 
Nasce-se português, empurram-te 

Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues fotografados no Aljube.
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O FUTURO VEM
DA NOSSA TERRA.  

Chegou Terra Futura, a agenda de Inovação 
para a Agricultura da próxima década.

Esta iniciativa defende uma sociedade mais 
consciente da sua alimentação e bem-estar, 
que protege o planeta e valoriza os seus 
recursos naturais. Que aposta numa cadeia de 
valor inovadora e competitiva e que não vai 
deixar ninguém para trás.

Nos próximos dez anos, vamos fazer crescer a 
Agricultura. E entregá-la à próxima geração.

Saiba mais em: https://www.gpp.pt/index.php/
terra_futura/terra-futura

PUB

Sebastião Bugalho substitui Ana 
Rita Bessa na bancada do CDS-PP
PARLAMENTO Deputada, que renunciou ontem ao mandato, esteve – tal como, aliás, toda  
a bancada – contra a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos para líder do partido.

A deputada do CDS-PP 
Ana Rita Bessa, que re-
nunciou ao mandato, vai 
ser substituída na Assem-

bleia da República por Sebastião 
Bugalho, informou ontem o líder 
parlamentar numa nota de agrade-
cimento do trabalho da parlamen-
tar. “A deputada Ana Rita Bessa será 
substituída por Sebastião Bugalho”, 
lê-se nessa nota.  

O comentador televisivo (na TVI 
24) e cronista do DN foi um dos 
oradores convidados nas últimas 
jornadas parlamentares do CDS-
-PP. No comunicado, Telmo Cor-
reia agradeceu a Ana Rita Bessa “o 
extraordinário contributo que deu 
ao CDS, ao Parlamento e ao país 
durante o período em que exerceu 

se, como de resto acontece em re-
lação a qualquer dos outros depu-
tados, respeito a sua decisão e de-
sejo-lhe o maior sucesso”, disse. 

Ana Rita Bessa – tal como, aliás, 
toda a bancada do CDS-PP – este-
ve no último congresso do partido 
do lado do candidato derrotado, 
João Almeida, e contra o candidato 
vencedor, Francisco Rodrigues dos 
Santos. Chegou ao Parlamento 
pela mão de Paulo Portas na legis-
latura que começou em 2015, sen-
do reeleita em 2019 – e sempre pelo 
círculo de Lisboa. 

O nome seguinte seria o de Isabel 
Galriça Neto. Porém, em declara-
ções à rádio Observador, a médica e 
ex-deputada, que foi cabeça de lista 
para a Assembleia Municipal de Lis-
boa pela coligação Novos Tempos, 
que ganhou as eleições na capital, 
disse que não iria assumir o lugar no 
Parlamento. “Não vou por razões 
pessoais e por questões que se pren-
dem com o facto de assumir agora o 
novo desafio em Lisboa. Reitero que 
não vou assumir o lugar que a depu-
tada Ana Rita Bessa tão bem assu-
miu nos últimos anos.”Esta é a ter-
ceira saída na bancada  desde o iní-
cio da legislatura, em 2019, depois 
de a antiga líder, Assunção Cristas, 
ter sido substituída por João Gon-
çalves Pereira, que, por sua vez, 
quando saiu cedeu o lugar a Pedro 
Morais Soares.DN/LUSA

funções”, destacando que é “com-
petente, empenhada e profissio-
nal”, pelo que “foi um gosto ter tra-
balhado” com ela. “O seu trabalho 
em áreas como a educação, a cultu-
ra e também na saúde, em plena 
pandemia, muito contribuíram 
para o sucesso do grupo parlamen-
tar, designadamente para que fôs-
semos o grupo parlamentar com a 
melhor taxa de sucesso no que diz 
respeito a resoluções do Parlamen-
to”, salientou o líder parlamentar. 

Telmo Correia considerou ainda 
que a saída de Ana Rita Bessa “si-
gnifica também que no grupo par-
lamentar do CDS estão pessoas 
com vida profissional e que não es-
tão ‘agarradas’ ao lugar”. “Embora 
o meu desejo fosse que continuas-Sebastião Bugalho é comentador político na TVI e cronista no DN.
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As eleições autárquicas são as 
eleições mais importantes da 
democracia. Exprimem a 
auto-administração pelas 

populações e o grau de maior proximi-
dade da escolha política. Independen-
temente das diferenças de ideias políti-
cas, por vezes muito acentuadas, são as 
que mais constroem um ambiente 
não-crispado nem confrontacional, in-
dispensável ao convívio político e à paz 
cívica. 

Por isso, a primeira nota é sobre a 
abstenção: subiu mais 1,3% sobre um 
valor já alto. Agora, 46,3% não foram 
votar, apesar de repetidos apelos de 
Presidente da República e vários líde-
res. É de mais!  

Ninguém quis notar um facto in-
quietante: nas legislativas de 2019 atin-
gimos um nível de abstenção obsceno, 
superando, pela primeira vez nestas 
eleições, os 50%. Pois bem, a abstenção 
destas autárquicas foi pior. Temos de 
comparar votações em território na-
cional, pois nas autárquicas não há 
emigração. Assim, a abstenção de 
46,3% compara com 45,5% em 2019 
para o Parlamento. Conseguiu piorar. 

Há várias causas, sabemo-lo. Uma 
delas, sabemos também, é o descrédito 
que se deixou crescer no sistema de re-
presentação e nos partidos. A partir das 
eleições partidárias por excelência (as 
parlamentares), o descrédito foi conta-
minando todas as eleições: não há uma 
que escape à degradação. Grave res-
ponsabilidade cabe aos que insistem 
em impedir a reforma do sistema elei-
toral que foi aberta na Constituição há 
24 anos, tema em que tenho trabalha-
do. Essa reforma, por um sistema misto 
de círculos uninominais e plurinomi-
nais, permitiria reconciliar o sistema 
com a cidadania, melhorar o funciona-
mento dos partidos e elevar o seu cré-
dito. Só isso restaurará a alegria e a con-
fiança de ir votar. Devolverá à demo-
cracia a autenticidade de que sempre 
precisa. 

A segunda nota vai para o conjunto 
de câmaras municipais em cujo gover-
no o CDS passou a participar, tema que 
vi ser muito apagado. O CDS manteve 
as seis câmaras que detinha sozinho 
(Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro, 
Ponte de Lima, Santana, Vale de Cam-
bra, Velas). Manteve as 15 onde estava 

em coligação com o PSD e, por vezes, 
outros (Alijó, Amarante, Amares, Ar-
mamar, Cascais, Castro Daire, Estarre-
ja, Maia, Ourém, Penafiel, Rio Maior, 
Tabuaço, Torre de Moncorvo, Trofa, Vila 
Nova de Famalicão) e o envolvimento 
no movimento de Rui Moreira que lide-
ra o Porto. E agora conseguiu acrescen-
tar mais 19 deste grupo, o que é notável 
e extraordinário:  Alter do Chão, Barce-
los, Coimbra, Funchal, Horta, Lamego, 
Lisboa, Mêda, Miranda do Douro, 
Mourão, Nelas, Santa Cruz da Graciosa, 
Vila da Praia da Vitória, Vila Flor, Olivei-
ra de Frades, Portalegre, Redondo, São 
Vicente, Vila Viçosa – esta última tirada 
directamente à CDU! Por outras pala-
vras, o CDS estava no governo de 22 
municípios; passou a estar em 41. É 
uma grande responsabilidade. 

Dir-se-á: ah! Mas isso são coligações, 
não foi o CDS que ganhou. Certo! São 
coligações, não foi o PSD que ganhou. 
Venceram todos os que as integram. 
Saúdo, aliás, Rui Rio e Francisco Rodri-
gues dos Santos pela sagacidade de as 
terem feito e o sentido estratégico que 
revelaram. Esse era o caminho certo 
para o centro-direita encetar a vira-
gem.  

Os resultados estão à vista. Se não 
fossem as coligações e a disponibilida-
de inteligente e patriótica do CDS, o 
PSD não obteria, como era crucial, os 
ganhos líquidos que pôde apresentar. É 
de lamentar que as oposições internas 
profissionais, que tanto fizeram para 
comprometer este ano eleitoral, conti-
nuem a demonstrar não entender os 
caminhos da mudança.  

A última nota vai para Lisboa. Carlos 
Moedas, com a coligação, arrancou 
uma vitória que não era esperada. Não 
foi uma vitória arrancada a ferros; foi 
arrancada com trabalho, inteligência e 
visão. Terá uma governabilidade difícil 
e muito apertada. Mas, além da sua ex-
periência e capacidade, contará com o 
apoio de todos os lisboetas que querem 
o bem da cidade. Não estarão para atu-
rar jogos e bloqueios contra o bem co-
mum. Vai ser interessante de seguir; 
melhor ainda, ver crescer o apoio à ac-
ção do município.  
 
 
Advogado e ex-líder do CDS. 
Escreve de acordo com a antiga ortografia.

Notas à boca das urnas

Opinião 
Ribeiro e Castro

Na noite de 4 de outubro de 2015, em 
que Jerónimo de Sousa abriu a possi-
bilidade de o PCP, após negociação, 
apoiar no Parlamento os Orçamen-

tos do Estado que um governo formado pelo 
PS viesse a apresentar, tirou o tapete à direita 
política do país e afastou-a do poder executivo. 

Depois desse dia já houve outra eleição para 
a Assembleia da República, em 2019. Em qua-
tro anos, a CDU, a coligação onde o PCP con-
corre, perdeu 113 mil votos, mais de 25% do 
eleitorado que tinha. 

Depois desse dia já houve uma eleição euro-
peia. Em relação ao sufrágio anterior, de 2014, 
a CDU perdeu 188 mil votos, uma enorme 
queda de 45% do total de votantes. 

Depois desse dia já houve duas autárquicas. 
Em 2017, a CDU perdeu 63 mil votos, uma 
queda de 11,5% em relação a 2013. Em 2021 
perdeu mais 78 mil votos, 16% em relação a 
2017. 

Não me parece ser necessário dizer muito 
mais para assegurar factualmente que, do 
ponto de vista eleitoral, a declaração histórica 
do líder do PCP, que permitiu a António Costa 
ser primeiro-ministro, foi uma desgraça para o 
partido – até porque este ciclo de quedas elei-
torais se segue a outro de subidas: 13 mil votos 
mais das autárquicas de 2009 para 2012, qua-
tro mil votos das legislativas de 2011 para 2015 
e 36 mil votos das europeias de 2009 para 2014. 

O que é que ganhou o PCP em 2015? Algo 
muito relevante para o partido e para a demo-
cracia portuguesa: Jerónimo de Sousa, numa 
frase, acabou com o conceito de “arco da go-
vernação”, onde, 40 anos antes, desde 25 de no-
vembro de 1975, só cabiam PS, PSD e CDS. Até 
o Bloco de Esquerda beneficiou desse tiro ao 
preconceito ideológico. 

O PCP também ganhou capacidade para 
impor medidas orçamentais que favoreceram 
os mais desprotegidos da sociedade e foi deci-
sivo em muitos momentos legislativos na As-
sembleia da República, onde, de longe, venceu 
o campeonato da sensatez, da visão humani-
tária da vida, da defesa da liberdade individual 
ou coletiva e da coragem política.  

Os ganhos para o país do aumento de in-
fluência política do PCP parecem-me eviden-
tes, mas os castigos sistemáticos e repetidos do 
eleitorado demonstram que boa parte desse 
país que encarava a CDU como uma opção sé-
ria de voto deixou de o fazer – e a tendência es-
tatística desse abandono acentua-se de eleição 
para eleição. 

Perda de deputados, perda de presidentes 
de câmara, perda de eleitos autárquicos signi-
fica perda de poder na alta política, significa 

perda de influência no poder mais próximo 
das populações, mas também perda de capa-
cidade de liderança em outros setores da so-
ciedade: por exemplo, no mundo sindical é 
inevitável que estes maus resultados sistemáti-
cos não tenham reflexos indiretos sérios. 

A emigração, a pandemia, o voto útil antico-
munista, a abstenção, as mudanças sociode-
mográficas, o tratamento discriminatório por 
parte da comunicação social, a “campanha ne-
gra” contra o PCP estão muito longe de explicar 
esta erosão. 

Quando um autarca de excelência como 
Bernardino Soares perde em Loures para um 
candidato do PS, repetindo o fenómeno ocor-
rido com Joaquim Judas em Almada em 2017, 
há certamente alguma coisa que estas explica-
ções habituais não estão a contemplar. 

Quando vejo um dirigente de topo do PCP, 
na noite eleitoral de domingo, a acusar uma jo-
vem repórter da SIC de ter – ela, individual-
mente – uma “agenda política” escondida por 
trás de uma pergunta banal sobre os maus re-
sultados eleitorais da CDU, leio uma desorien-
tação comunicacional e um descontrolo emo-
cional preocupantes e, receio, significativos. 

Quando olho para a propaganda CDU, ana-
lógica ou digital, nas várias eleições, quase 
sempre fria, rotineira, sem calor humano, sem 
foco, sem mensagem política, sem risco, sem 
rasgo, com muito passado glorioso mas sem 
mostrar futuro, com as mesmas palavras de or-
dem de há 40 anos – “Trabalho, honestidade e 
competência” ou “Com toda a confiança” –, es-
panto-me por já ninguém no PCP ler os textos 
de Lenine sobre propaganda.  

Quando vejo protestos institucionais do 
PCP, aparentemente inconsequentes, sobre o 
incumprimento por parte do PS dos acordos 
orçamentais em vigor, da degradação de qua-
dros e meios técnicos no Serviço Nacional de 
Saúde, ou sobre as normas mais lesivas do 
novo Código do Trabalho, verifico uma ineficá-
cia nesses protestos que é claramente autodes-
truidora, suicida – se o PCP não ganha ou, pelo 
menos, não “rasga as vestes” em batalhas des-
tas, serve para quê? 

Desde a primeira hora que no PCP se tinha a 
noção de que o apoio a um governo minoritá-
rio do PS teria graves custos eleitorais – mas a 
medida desse custo começa a ser, parece-me 
evidente, demasiado alta para as possibilida-
des políticas do partido.  

É preciso, pensa este militante do PCP, sen-
satamente, revolucionar isto.  

  
 

Jornalista.

O PCP está a suicidar-se?

Opinião 
Pedro Tadeu
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Há duas semanas escrevi aqui 
que a escolha de Carlos Moe-
das para a corrida a Lisboa ti-
nha não apenas trazido dina-

mismo ao PSD, mas elevado o nível glo-
bal destas eleições autárquicas. Para 
todos os partidos. Com a decisão que to-
maram neste domingo, os eleitores lis-
boetas demonstraram que esperam e 
exigem essa subida de fasquia. O que o 
futuro presidente da Câmara de Lisboa 
tinha para oferecer – competência, vi-
são de futuro, espírito de missão, cora-
gem política e pessoal, proximidade e 
humanismo – era precisamente aquilo 
que procuravam os que lhe deram os 
seus votos.  

Como foi dizendo Manuela Ferreira 
Leite nos seus comentários durante a 
noite eleitoral e como o próprio defen-
deu mais tarde no discurso de vitória, 
Carlos Moedas pode muito bem ser o 
início de “novos tempos”, não apenas em 
Lisboa e nas eleições autárquicas, mas 
na vida política nacional.  Com todo o 
mérito pessoal que teve em travar e ven-
cer contra todos os prognósticos esta ba-
talha formidável, ele poderá não ser um 
epifenómeno, mas antes um sinal de 
mudança. Não apenas de cores políticas, 
mas da forma de estar na política.  

Este não foi apenas um voto de pro-
testo contra Medina. Foi, sobretudo, um 
voto de afirmação de expectativas. O 
voto de quem, não cedendo ao confor-

Os eleitores lisboetas 
subiram a fasquia para todos

Opinião 
M. Graça Carvalho

mismo da abstenção, se deslocou às ur-
nas para fazer a diferença. E é importan-
te sublinhar que isto não se passou ape-
nas na capital. Em muitos outros pontos 
do país, foram vários os “tubarões” e 
“bastiões” derrubados ou que perderam 
muita da sua força. O nome ou a cor e 
símbolos das bandeiras não foram infa-
líveis quando, do outro lado, estiveram 
projetos que os eleitores reconheceram 
como melhores. 

Numa altura em que se multiplicam 
as análises ao day after das eleições e em 
que se discutem as implicações das 
mesmas nas corridas à sucessão dos 
principais partidos, é muito importante 
que não percamos de vista aquela que 
foi a principal lição a retirar destas au-
tárquicas. E essa, na minha opinião, é 
que para conquistar a confiança dos 
eleitores já não basta anunciar mundos 
e fundos; é preciso ter uma visão clara, 
de longo prazo, e demonstrar como se 
pretende concretizá-la.  

António Costa bem pode reclamar a 
vitória que nominalmente teve nestas 
eleições autárquicas, que, seguramente, 
não se livra da condição de principal 
destinatário dessa mensagem. Pela 
campanha que fez e que o seu partido 
fez atrás de si, a reboque das promessas 
de distribuir no imediato aquilo que de-
veria estar a pensar em investir com 
uma visão de longo prazo.  

Já Rui Rio alcançou aquilo a que se ti-
nha proposto. O PSD saiu claramente 
mais forte deste domingo eleitoral.  

Carlos Moedas, por seu turno, come-
ça agora uma nova jornada, que só ele 
saberá até onde o poderá levar. Com o 
mesmo número de vereadores eleitos 
do PS, sem o suporte do IL – que apos-
tou e perdeu na sua cruzada solitária – e 
com uma esquerda cada vez mais resi-
gnada a fazer da influência sobre os so-
cialistas a sua única estratégia de afir-
mação, não se antecipa que venha a ter 
a vida fácil em Lisboa. Mas se ele quises-
se facilidades nem estaria nesta posição. 
Foi precisamente graças à sua capacida-
de e combatividade que pôs fim a 14 
anos de governação socialista na capi-
tal. E será com estas armas que, não te-
nho dúvidas, fará um trabalho que será 
recordado por muitos anos. 

 
 
Eurodeputada.

Carlos Moedas pode 
muito bem ser o início 
de “novos tempos”, 
não apenas em Lisboa 
e nas eleições 
autárquicas, mas na 
vida política nacional. 

A Austrália tem uma evolução 
sui generis – de terra australis 
incognita, a colónia peniten-
ciária e a “lucky country” (por 

via da abundância de recursos e do dis-
tanciamento de cenários de guerra pas-
sados). Do ponto de vista cultural e civi-
lizacional é um país de matriz ocidental, 
com uma democracia liberal assente 
num sistema político-eleitoral anglo-
-saxónico, membro da Commonwealth 
e com fortes ligações ao Reino Unido e 
aos EUA. Atenta a sua inserção geográfi-
ca, sucessivos governos australianos as-
sumiram há muito uma estratégia de in-
tegração asiática, seja em termos da sua 
composição populacional, seja em ter-
mos económicos.  

No que tange à sua população, em 
2020 havia 7,6 milhões de imigrantes vi-
vendo na Austrália, que correspondiam 
a c. 30% da sua população. Os segundo e 
terceiro maior contingentes de imigran-
tes provêm da Índia e da China (721.000 
e 650.000, respetivamente). Em 2016, 
13.4%, da população australiana tinha 
nascido num país asiático (em 1996 ape-
nas 5.5%), constituindo quase metade 
da população nascida no estrangeiro. 
Em 2016, 26% dos nascimentos ocorri-
dos na Austrália tinham pelo menos um 
progenitor asiático. 

No que concerne ao seu comércio ex-
terno, em dezembro de 2015 foi celebra-
do um Acordo de Comércio Livre China-

O equilíbrio dilemático 
entre a Austrália e a China

Opinião 
Jorge Costa Oliveira

-Austrália (ChAFTA). Em 2020, 31% das 
exportações em bens e serviços da Aus-
trália tiveram como destino a China. O 
IDE australiano na China atingiu os 7 mil 
milhões em 2020; por seu turno, a China 
é o sexto maior investidor direto na Aus-
trália, responsável por c. 4% ($44 milha-
res de milhões em 2020) do IDE total na 
Austrália (excluindo os fluxos de capital 
chinês via Hong Kong, Singapura e ou-
tras praças financeiras). 

No plano da segurança externa, desde 
1951 a Austrália forma, com os EUA e a 
Nova Zelândia, uma aliança militar de-
fensiva no Pacífico Sul – a ANZUS. Em 
setembro de 2021, a Austrália deu-lhe 
continuidade entrando noutra aliança 
militar tripartida com os EUA e o Reino 
Unido – a AUKUS. 

Nos últimos dois anos, a China impôs 
tarifas aduaneiras elevadas e medidas 
punitivas a alguns produtos australianos 
(vinho, lagosta, cevada), como resultado 
de críticas feitas pelo presente governo 
australiano. Parece tratar-se de um aviso, 
até porque vários desses produtos aca-
baram por encontrar caminho para o 
mercado chinês através de países do su-
deste asiático ou de Hong Kong. Essa si-
tuação é tanto mais bizarra quanto a in-
terdependência económica entre os 
dois países é clara. Por exemplo, a China 
depende da Austrália em algumas maté-
rias-primas essenciais, como o minério 
de ferro, sem o qual a produção de aço e 
de muitos outros produtos na China fica 
comprometida; sem aço (e a China não 
consegue encontrar fornecedor alterna-
tivo rapidamente) o setor da construção 
chinês colapsará e, com ele, uma parte 
significativa da economia chinesa. 

A Austrália e vários países do Sudeste 
Asiático (Filipinas, Singapura, Tailândia) 
e do Extremo Oriente (Japão, Coreia do 
Sul) gerem há vários anos um equilíbrio 
entre parcerias de segurança externa 
com países ocidentais, máxime com os 
EUA, e uma integração económica com 
a China. Esse equilíbrio parece frágil e 
dilemático, mas tem-se revelado susten-
tável e assim deve continuar – porque to-
dos têm muito a ganhar com a presente 
situação e muito a perder com a sua alte-
ração. 

 
 
Consultor financeiro e business developer 
 www.linkedin.com/in/jorgecostaoliveira

A interdependência 
económica entre 
Austrália e China  
é clara.
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“Muito obrigada por 
tudo.” Gouveia e Melo 
volta à vida militar 
com missão cumprida 
COVID-19 A task force terminou o seu trabalho e vai iniciar-se um 
período de transição para conciliar a vacinação da gripe sazonal com 
uma eventual terceira dose da vacina contra a covid-19. O vice-almirante 
diz que vai voltar ao anonimato.  

TEXTO SOFIA FONSECA

Foi em dezembro de 2020 
que este homem, um des-
conhecido para a popula-
ção em geral, de camuflado 

vestido, se tornou figura pública. 
Sobre os seus ombros, a responsa-
bilidade de dar credibilidade a uma 
task force criada para planificar e 
gerir o plano de vacinação contra a 
covid-19 e que no seu então curto 
mês de vida tinha conhecido al-
guns percalços. Cerca de oito me-
ses depois, o vice-almirante Henri-
que Gouveia e Melo dá por termi-
nada a sua missão com sentimento 
de missão cumprida. 

“Julgo que temos de estar todos 
contentes por termos em conjun-
to feito uma coisa que vai ficar na 
história, e agora vou-me despedir e 
vou voltar ao anonimato das mi-
nhas funções militares, que é como 
deve ser. Muito obrigada por tudo”, 
declarou Henrique Gouveia e Me-
lo ontem, depois da última reunião 
semanal com o governo acerca do 
andamento do plano de vacinação. 

Ao longo destes meses, estes en-
contros realizaram-se semanal-
mente, sempre à distância de um 
ecrã, mas para a despedida a reu-
nião foi na sede da task force, no 
Comando Conjunto das Opera-
ções Militares, em Oeiras, com a 
presença da diretora-geral da Saú-
de, Graça Freitas, e dos ministros 
de Estado e da Presidência, Maria-
na Vieira da Silva, da Saúde, Marta 
Temido, e da Defesa, João Gomes 
Cravinho. “Este é um momento 
muito importante. O país deve or-
gulhar-se da adesão cívica ao pro-
cesso de vacinação”, resumiu o pri-
meiro-ministro, António Costa.  

Foi a oportunidade para agrade-
cer publicamente a capacidade de 
comando e de planeamento da 

equipa que coordenou o processo 
de vacinação. “Neste momento de 
render da guarda, queria agrade-
cer-lhe muito pessoalmente e a 
toda a equipa, que agora segue 
para novas missões”, disse ao vice-
-almirante Gouveia e Melo, real-
çando também a importância do 
Ministério da Saúde, autarquias e 
profissionais de saúde para o su-
cesso da campanha. 

“O contributo das Forças Arma-
das foi essencial. E é justo aqui re-
ferir que o vice-almirante e toda a 
sua equipa, com elementos dos 
três ramos, reforçou a ideia funda-
mental de que o país reconheça o 
quanto é fundamental o investi-
mento nas Forças Armadas”, de-
clarou o líder do Executivo. “Que 
tenha ventos de maior feição do 
que os que teve de enfrentar nesta 
espinhosa missão”, rematou Antó-
nio Costa. 

Para o ministro da Defesa, de-
monstrou-se com este processo 

que “as Forças Armadas Portugue-
sas têm do melhor que há no país” 
em termos de planeamento, de lo-
gística e de capacidades de coman-
do e controlo. “Eu disse que é o me-
lhor que há no país, mas na realida-
de, se olhamos comparativamente 
para os números internacionais, eu 
creio que podemos dizer do melhor 
que há no mundo”, disse João Go-
mes Cravinho. 

Não se vacinou? O telefone 
vai começar a tocar   
O balanço tinha sido feito minutos 
antes pelo vice-almirante Gouveia 
e Melo. “Estamos em 84% e qual-
quer coisa de segundas doses. Já 
podíamos ter atingido os 85% de 
vacinação completa, mas vamos 
relembrar algumas pessoas e den-
tro de semana ou semana e meia, 
Senhor Primeiro-Ministro, terá os 
85%”, prometeu o vice-almirante, 
dando mostras de uma certa frus-
tração por “esta última fase do pro-
cesso estar mais demorada”. 

Na realidade, adiantou, no má-
ximo da população elegível, falta 
vacinar mais 345 mil pessoas, das 
quais cerca de 140 mil ainda não 
são elegíveis porque recuperaram. 
Contudo, observou Gouveia e Me-
lo, “há 80 mil pessoas que já recu-
peraram e nós ainda não as conse-
guimos trazer ao processo de vaci-
nação, apesar dos apelos que 
fazemos”. Por isso a solução passa 
por telefonar a cada uma delas. 

“Agora vamos começar a telefo-
nar pessoa a pessoa para tentar per-
ceber porque é que as pessoas não 
aparecem, pois é isto que está a fa-
zer com que hoje em dia não esteja-
mos a atingir os 85%, porque já tí-
nhamos a possibilidade de o ter fei-
to antes”, sublinhou, antecipando a 

“Neste momento de 
render da guarda 
queria agradecer-lhe 
muito pessoalmente e 
a toda a equipa que 
agora segue para 
novas missões”, disse 
António Costa ao 
vice-almirante 
Gouveia e Melo. 

expectativa de, dentro de semana 
ou semana e meia, atingir essa 
meta. 

Desconfinamento  
é para avançar  
Neste momento, 86,5% da popula-
ção tem a primeira dose da vacina 
e já se ultrapassaram os 84,03% 
com a segunda dose. Mas, mesmo 
que não se chegue aos 85% de po-
pulação com vacinação completa, 
a próxima fase do processo de des-
confinamento avança a 1 de outu-
bro, garantiu a ministra da Saúde. 
“Sabemos que atingir os 85% pode-
rá acontecer alguns dias depois, 
mas é ainda possível acontecer nas 
vésperas do dia 1 de outubro. O 
mais importante é que esta é uma 
data a partir da qual mudamos al-
gumas regras", frisou Marta Temi-
do, que fez um “balanço franca-
mente positivo da vacinação”. 

Foram administradas cerca de 15 
milhões de vacinas. De acordo com 
as contas do vice-almirante, chega-
ram a Portugal cerca de 20 milhões, 
sendo que, dessas, dois milhões fo-
ram doadas a outros países e ou-
tros dois milhões estão em stock.  

António Costa agradeceu ao 
vice-almirante Gouveia e 
Melo e desejou-lhe “ventos 
de maior feição” para o 
futuro.

A coordenação do processo de 
vacinação contra a gripe sazonal vai 
ser liderada pelo coronel do Exército 
Carlos Penha Gonçalves, 
coadjuvado por uma equipa com 
mais oito elementos, 
representativos dos três ramos das 
Forças Armadas. 
Carlos Penha Gonçalves é também 
médico veterinário e já integrava a 
task force da vacinação, tendo a seu 
cargo o Núcleo de Normas e 
Simplificação. Os oito elementos 
que o acompanham neste 
processo, cujo fim está previsto para 
15 de dezembro, pertenciam 
igualmente à equipa anteriormente 
liderada por Gouveia e Melo. 
A nova equipa vai estar em 
articulação permanente com o 
Ministério da Saúde, a Direção-Geral 
da Saúde, o Infarmed, os Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde 
(SPMS) e o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais (SUCH). 

Penha Gonçalves.  
O homem que  
se segue
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“Estamos preparados para fazer 
400 mil vacinações por semana e 
para terminar o processo até 15 
de dezembro”, garantiu. O grande 
desafio será conciliar “as duas 
agendas”, visto que tem de existir 
um intervalo de 14 dias entre a 
toma da vacina da gripe e a da co-
vid-19. No entanto, Gouveia e Me-
lo explicou que os Serviços Parti-
lhados do Ministério da Saúde 
(SPMS) têm os dados, o que per-
mite fazer os agendamentos e 
convocar os cidadãos para os cen-
tros de vacinação que continuam 
a operar 

Entretanto, até ao final desta se-
mana deverão ser conhecidas no-
vas condições de isolamento para 
crianças e jovens vacinados, 
anunciou a ministra da Saúde 
num dia em que, segundo o bole-
tim epidemiológico da Direção-
-Geral da Saúde, se registaram 600 
novos casos de covid-19 e mais 
sete mortes devido à infeção pelo 
vírus SARS-CoV-2. Esta terça-fei-
ra havia 399 pessoas internadas, 
das quais 74 estavam em unida-
des de cuidados intensivos.  
sofia.foncesa@dn.pt
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A task force vai ser 
extinta e dela vai sair 
um grupo que 
trabalhará 
diretamente com o 
Ministério da Saúde, 
para garantir uma 
transição sem 
sobressaltos. 

Agora, a task force vai ser extinta 
e dela vai sair um grupo que traba-
lhará diretamente com o Ministé-
rio da Saúde para garantir uma 
transição sem sobressaltos e ajudar 
no processo de vacinação contra a 
gripe e na eventual terceira dose 
contra a covid-19 antes do final de 
dezembro (ver caixa). Gouveia e 
Melo não antevê problemas. 

JUNTE-SE A TODAS ESTAS MARCAS
NA LUTA CONTRA O DESPERDÍCIO ALIMENTAR.

UNIDOSCONTRAODESPERDICIO.PT

PUB
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A Nowo pode ser a melhor 
operadora de telecomuni-
cações para os consumi-
dores que se preocupam 

“única e exclusivamente” com o pre-
ço dos pacotes de telecomunicações 
em vigor no mercado, de acordo 
com as conclusões do barómetro de 
telecomunicações da plataforma 
ComparaJá.pt, a que o DN/Dinhei-
ro Vivo teve acesso. Mas para os que 
privilegiam a convergência de servi-
ços num único pacote, o mesmo ba-
rómetro aponta a NOS e a Meo como 
as operadoras com as ofertas mais 
competitivas nas gamas de três ser-
viços no mesmo pacote (3P) e quatro 
serviços na mesma oferta (4P), res-
petivamente. 

Atualmente, os pacotes de servi-
ços da Nowo oscilam entre um mí-
nimo de 13,75 euros e um máximo 
de 31,25 euros, dependendo se a 
oferta ser 3P ou 4P e se os serviços 
são assegurados por rede de fibra 
ótica ou por rede de fibra híbrida. 

Em comparação com as três maio-
res operadoras do mercado portu-
guês (Meo, NOS e Vodafone), o 
ComparaJá.pt indica que a Nowo 
pratica os valores mais económicos.  

Mas não os mais competitivos. 
“Quando o consumidor está apenas 
focado em preço, a Nowo é uma so-
lução fantástica, mas quando o con-
sumidor tem outro tipo de necessi-
dades, já poderá não ser a melhor 
solução”, afirma ao DN/Dinheiro 
Vivo o diretor do ComparaJá.pt, 
João Morgado. 

Quanto à competitividade das 
ofertas, a NOS e a Meo são as opera-
doras que mais se evidenciam. No 
caso dos pacotes 3P, que congrega 
televisão, internet e voz fixa, o baró-
metro do ComparaJá.pt concluiu 
que é a NOS que apresenta ao mer-
cado a melhor proposta: por 40,99 
euros, o consumidor consegue ter 
acesso a 180 canais e 500 mbps 
(megabits por segundo) de inter-
net, além de um telefone fixo. 

Nowo com a oferta mais barata, mas 
NOS e Meo são mais competitivas
TELECOMUNICAÇÕES Barómetro do Compara Já distinguiu Nowo como a operadora mais  
em conta e indica NOS  e Meo como as que têm as ofertas mais competitivas nas gamas 3P e 4P.

TEXTO JOSÉ VARELA RODRIGUES

As empresas esforçam-se nos detalhes para 
aumentar a competitividade dos pacotes: 
“uma operadora oferece 7.000 minutos e 
outra 14.000 minutos em chamadas”, mas 
para o utilizador pode ser irrelevante. 
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Já na gama das ofertas 4P, que 
concentra no mesmo pacote tele-
visão, internet, voz fixa e móvel, a 
plataforma liderada por João Mor-
gado apontou a Meo como a que 
oferece a melhor solução do mer-
cado. A partir de 58,99 euros, os 
consumidores têm acesso a 200 ca-
nais de televisão, a internet com ve-
locidade de 500 mbps e 10 GB (gi-
gabytes) em dados móveis. 

O que faz com que uma operado-
ra seja a mais competitiva? Segun-
do João Morgado, dependerá sem-
pre do que o consumidor procura 
para responder às suas necessida-
des, tendo em conta a relação do 
mercado entre velocidade de inter-
net, número de canais de televisão 
disponibilizados e minutos em 
chamadas no telefone fixo face à 
mensalidade. 

“O preço é sempre importantís-
simo”, refere. Então, o que tem mais 
peso nas preferências do consumi-
dor, que determina a competitivi-

dade, a seguir ao preço? “Neste mo-
mento são os dados móveis, depois 
os serviços de televisão, porque as 
pessoas continuam a consumir 
muita televisão. Por outro lado, 
ninguém quer o telefone fixo, em-
bora venha sempre por atacado”. 
respondeu. 

E explica ainda que atualmente 
a diferenciação é “tão pouca” que 
as empresas esforçam-se nos deta-
lhes para aumentar a competitivi-
dade dos pacotes. “Por exemplo, 
uma operadora oferece 7000 mi-
nutos e outra oferece 14.000 minu-
tos em chamadas, mas para o utili-
zador isso é um bocado irrelevan-
te. A não ser que se trate de um tipo 
de consumidor específico, o utili-
zador não valoriza esses detalhes.” 

5G vai mexer com os preços? 
Apesar da  quinta  geração da rede 
móvel (5G) ainda não estar dispo-
nível, João Morgado acredita que a 
nova rede vai encarecer os pacotes 
de serviços das operadores. “O pre-
ço vai aumentar”, apostou, embora 
“seja difícil dizer nesta altura de 
quanto será esse aumento”.  Segun-
do o diretor do Comparajá.pt, de-
penderá muito do valor que os con-
sumidores vão dar às vantagens do 
5G. “Se pensarmos que a Meo, que 
já propõe acrescer cinco euros à 
mensalidade de um cliente para ter 
acesso à velocidade 5G [quando es-
tiver disponível], e se pensarmos 
que o pacote médio, em Portugal, 
está a rondar pouco mais de 30 eu-
ros, o aumento será substancial”, 
concluiu. 
jose.rodrigues@dinheirovivo.pt

O que faz com que 
uma operadora seja a 
mais competitiva? 
Depende do que o 
consumidor procura e 
da capacidade da 
operadora em dar 
resposta, tendo em 
conta a relação do 
mercado entre 
velocidade de 
internet, número  
de canais de televisão 
e telefone fixo.
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Passada a eleição, fica o 
fumo da fogueira elei-
toral, onde, em todos os 
ciclos políticos, se ten-

tam queimar as sondagens. Faz 
parte da natureza humana justi-
ficar as insuficiências com moti-
vos externos, fora da nossa esfe-
ra de ação e responsabilidade. E 
a humaníssima política não é 
exceção. Em tempo de eleições, 
as sondagens são frequente-
mente apontadas como a raiz 
de todos os males. Porque sub 
ou sobre-estimaram a intenção 
de voto. Porque foram manipu-
ladas, se não servem os interes-
ses de determinada fação políti-
ca. Porque erraram na aferição 
do resultado final e, portanto, 
são uma vigarice.  A trituradora 
da simplificação serve muito 
bem as diferentes agendas polí-
ticas, mas erra, deliberada e 
conscientemente. 

A sondagem eleitoral é um in-
dicador de confiança que, a par-
tir de instrumentos validados, 
afere a intenção de voto de uma 
população em determinado 

O fumo  
das sondagens 

Opinião  
Isabel  
Capeloa Gil 

A taxa de poupança das fa-
mílias europeias disparou 
durante a pandemia (foi o 
caso de Portugal, onde du-

plicou face ao final de 2019, para 
mais de 14% do rendimento dispo-
nível), mas a presidente do Banco 
Central Europeu (BCE) considera 
que gastar esse dinheiro que está pa-
rado nos bancos por motivos de pre-
caução faz parte da solução para a 
retoma. 

Gastando esse aforro dinamiza-se 
a procura interna e, de forma indire-
ta, pode até ajudar a subir salários 
num futuro próximo, acenou ontem 
Christine Lagarde à plateia do Fó-
rum BCE onde têm assento ban-
queiros centrais, economistas e po-
líticos. Esta foi o segundo ano em 
que o evento deve de ser feito em 
modo virtual. 

A recessão da pandemia foi bas-
tante diferente das outras, constatou 
a banqueira central em mais esta 
edição Fórum BCE, que entre 2014 e 
2019 decorreu num resort de luxo 
em Sintra até a covid-19 impedir a 
realização presencial de eventos 
como este. 

No primeiro de dois dias do Fó-
rum, que é dedicado aos desafios da 
política monetária no pós-pande-
mia, Lagarde veio pôr um pouco de 
água na fervura em relação aos me-
dos crescentes em relação à inflação. 
Disse que o BCE vai tentar ter calma 
nas taxas de juro (no sentido da su-
bida, neste caso), mesmo que a infla-
ção dê sinais de aumentos grandes, 
ainda que localizados. “Não vamos 
reagir de forma exagerada” por cau-
sa disso mesmo, avisou. Parece tra-
tar-se de “choques de oferta transi-
tórios que não têm influência no 
médio prazo” ao nível da inflação. 

Para Lagarde, vivemos “uma fase 
inflacionista temporária relaciona-
da com a reabertura” das economias 
pelo que “logo que os efeitos da pan-
demia passem, esperamos que a in-
flação diminua”. E depois revelou 
que, de acordo com novos estudos, 
os consumidores da zona euro vão 
tender a comportar-se de maneira 
ainda mais cautelosa aos estímulos 
de consumo à medida que a retoma 
vai ganhando forma. Mais um fator 
que puxa os preços para baixo. 

Lagarde observa que isto é um en-
trave sério à retoma e pediu às famí-
lias que considerem gastar mais das 
poupanças que acumularam du-
rante a pandemia e aos decisores de 

rio é mais contido, menos otimista. 
Para Lagarde, os que conseguiram 

poupar durante o confinamento – e 
podemos estar a falar de muita gen-
te – não vão gastar de um dia para o 
outro essa almofada com receio do 
futuro e a pensar nesse passado de 
desemprego e alto endividamento. 
“Em primeiro lugar, devido princi-
palmente aos confinamentos, as fa-
mílias ficaram detentoras de um 
enorme stock de poupanças que 
acumularam durante a pandemia. 
O nosso novo inquérito às expecta-
tivas dos consumidores sugere que, 
atualmente, as famílias não estão a 
planear gastar essas poupanças”, ob-
servou Christine Lagarde. “Mas isso 
pode mudar se a economia conti-
nuar num caminho dinâmico de re-
cuperação, fazendo assim com que 
as pessoas ajustem a sua avaliação 
de risco.” 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt

Lagarde apela a que se gaste  
poupança da pandemia
FÓRUM BCE Taxa de aforro dos portugueses duplicou de 7% do 
rendimento no final de 2019, para mais de 14% nesta altura.

TEXTO LUÍS REIS RIBEIRO

Christine Lagarde, líder do BCE, desdramatiza subida da inflação.

política que induzam mais otimis-
mo nas pessoas com esse objetivo 
de agitar a despesa e o consumo 
num futuro próximo. Que gerem 
um ambiente de mais confiança, ba-
sicamente. 

A banqueira central alertou que 
nesta primeira etapa da retoma (par-
te em 2021 e depois 2022) as pessoas 
vão mostrar que ficaram traumati-
zadas com as recessões passadas, o 
que deve levar a que apertem mais 
os cordões à bolsa. 

Numa segunda etapa de retoma, 
“a partir do final de 2022”, Lagarde 
espera que os políticos tenham feito 
o seu trabalho, aplicando uma bate-
ria de medidas de promoção do in-
vestimento verde, tecnológico e do 
emprego, e que isso “produza um 
círculo virtuoso, em que as pessoas 
se tornem mais otimistas”, referiu a 
economista e advogada francesa. 
Mas isso é lá para 2023. Até lá, o cená-
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Faz parte da 
natureza humana 
justificar as 
insuficiências com 
motivos externos, 
fora da nossa 
esfera de ação e 
responsabilidade. 
E a humaníssima 
política não é 
exceção. Em 
tempo de eleições, 
as sondagens são 
frequentemente 
apontadas como  
a raiz de todos  
os males.

momento delimitado no tem-
po. Não é um instrumento de 
adivinhação, apoiado num al-
goritmo, e, sobretudo, não cons-
titui nem determina o resultado 
de uma eleição. Pelo contrário, a 
sondagem pode ser um indica-
dor essencial para permitir re-
forçar, corrigir ou mudar a estra-
tégia partidária. Porque a opção 
política assenta maioritaria-
mente numa avaliação que re-
sulta de três variáveis de teor ra-
cional e emocional: o interesse 
próprio do votante, a filiação 
ideológica, a perceção sobre a 
atuação do partido e/ou do polí-
tico. E a forma como o ator polí-
tico se comunica determina o 
que se vê. 

O facto de uma sondagem ser 
negativa para determinado can-
didato, ao contrário do que mui-
tos gritam, não é uma profecia 
com realização antecipada. 
Energizar os apoiantes face a 
um indicador negativo, mudar 
estratégia, reforçar instrumen-
tos de comunicação, contri-
buem para uma alteração da es-
trutura de sentimento dos vo-
tantes. A eleição de Carlos 
Moedas acabou justamente de 
o demonstrar.  

Não é útil ao sistema demo-
crático, nem é saudável, o deba-
te politiqueiro em torno das 
sondagens. Casos como a elei-
ção de Donald Trump em 2016, 
com o falhanço das sondagens 
à boca das urnas, demonstram 
sobretudo a incapacidade de os 
analistas lerem os instrumentos 
ao seu dispor. Certamente os 
métodos de sondagem têm-se 
vindo a adequar às alterações 
na estrutura comunicativa e às 
alterações socioculturais em 
curso, porque na verdade os 
instrumentos lidam com perce-
ções inexatas, emocionais e da-
das à mudança. Discutir para 
melhorar é essencial à saúde 
democrática. Questionar para 
justificar a derrota é politiquice 
indigna. 
 
 
Reitora Univ. Católica Portuguesa.
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“Sonho muito, quero muito, invisto muito, 
espero muito. Por vezes toca o exagero”

  
Os heróis da vida real?  
Os super-homens e mulheres-maravilha anó-
nimos que fazem a nossa vida funcionar,  
e que nem sempre são reconhecidos.  
  
As heroínas históricas?  
A Padeira de Aljubarrota. É portuguesa,  
e ajudou a reafirmar Portugal.  
  
Os pintores preferidos?  
Amadeo de Souza Cardoso.   
 
Compositores preferidos?  
Vivaldi encanta-me  
e deixa-me feliz.  
  
Os seus nomes 
preferidos?  
Diogo. Ana. Filipe. São 
os nomes dos meus 
filhos e por quem não 
me canso de chamar. 
  
O que detesta acima de tudo?  
Falta de foco. Há obra que fica por 
fazer porque às vezes nos entretemos com 
distrações. A obra feita faz-me sentir realiza-
do.  
  
A personagem histórica que mais despreza?  
Adolfo Hitler. Por ser recente. Por ser muito 
mau. 
  
O feito militar que mais admira?  
Um líder militar, em vez de um feito: Viriato. 
  
O dom da natureza que gostaria de ter?  
Voar. O mais próximo que experimentei foi 
quando fiz o curso de paraquedismo em sal-
to automático em 1993. Foi o maior sentimen-
to de medo que tive: a vida presa por um tra-
po. O momento da queda no chão, foi uma 
enorme sensação de alívio. Nunca imaginei 
que ter os pés presos ao chão fosse tão recon-
fortante. 
  

Como gostaria de morrer?  
De repente. Sem estar à espera, e sem 
qualquer sofrimento.  

  
Estado de espírito atual?  
Querer que o mundo se abrace 
fisicamente novamente. 
  
Os erros que lhe inspiram 
maior indulgência?  
Os riscos que se correm para 

salvar vidas.  
 

A sua divisa?  
“Um por todos e todos por um”. A 

divisa do Colégio Militar, onde es-
tudei dos 10 aos 18 anos. Onde 
aprendi o valor do coletivo sobre o 

individual.

O famoso questionário respondido pelo CEO da VINCI Energies Portugal, Pedro Afonso 

A sua virtude preferida? 
Lealdade: por formação de carácter desde 
criança.  
                                                         
A qualidade que mais aprecia num homem?  
Confiança. A confiança é um valor humano 
fundamental. É a partir desta qualidade que o 
relacionamento com os outros acontece. 
  
A qualidade que mais aprecia numa mulher?  
O mesmo que respondi na pergunta anterior.  
 
O que aprecia mais nos seus amigos?  
A capacidade de me aturarem, sem esperar 
nada em troca.   
  
O seu principal defeito?  
“Bigger, better, faster, more” como no ál-
bum… Sonho muito, quero muito, invisto 
muito, espero muito. De mim, das pessoas e 
dos projetos. Por vezes toca o exagero: é aí que 
está o defeito! 
  
A sua ocupação preferida?  
A minha profissão. A vida deu-me uma profis-
são inteira de experiências na relação com os 
outros. Também me aproximou de pessoas 
extraordinárias com quem aprendi e apren-
do imenso. O que poderia querer mais?  
  
Qual é a sua ideia de ‘felicidade perfeita’?  
A vida que tenho, seguindo junto com as pes-
soas especiais de sempre.  
 
Um desgosto?  
A perda de alguém muito querido. Estou a 
pensar em duas pessoas em particular. Quan-
do sentimos que nos amam quase como pai e 
como mãe, é muito forte! 
  
O que é que gostaria de ser?  
Exatamente o que sou.  
 
Em que país gostaria de viver?  
Portugal, sem dúvida!   
  
A cor preferida?  
Azul. Há quem diga que simboliza a água,  
o céu e o infinito. 
  
A flor de que  
gosta?  
Hortenses: está  
a ver aquelas 
estradas 
nos Açores? 
Lindas!  
  
O pássaro 
que prefere?  
Águia! Alguma psi-
cologia aponta para a 
liberdade, a visão do 
todo, para a vontade de 
mudança.  
Não andará longe. 

 
O autor preferido em prosa?  
José Luis Peixoto. Da minha geração. Temos 
de tornar grandes os que vivem e escrevem 
durante o nosso tempo. E escreve muito 
com o coração. 
 
Poetas preferidos?  
Fernando Pessoa: um clássico.  
Bob Dylan: cantor e compositor a 
mericano, escreveu músicas épicas  
que me acompanharam toda a vida.  
Manuel Alegre.  
José Tolentino de Mendonça.  
  
O seu herói da ficção?  
Super Homem. Simboliza  
a abnegação à Humanidade e ao 
bem, que é algo de incomparável. 
 
Heroínas favoritas na ficção?  
Super Mulher. Mulher Maravilha: a 
mesma abnegação, mas com aquela sharp-
ness e intuição femininas. 
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O Mundo 
do Vinho 
regressa  
a Coimbra

A 4.ª edição da iniciativa O 
Mundo do Vinho vai de-

correr em Coimbra, entre 3 e 
16 de outubro, com exposi-
ções, provas de vinho, show 
cooking, lançamento de um 
livro, palestras e um jantar 
vínico. Este ano, a 4.ª edição 
reúne pela primeira vez a 
Comissão Vitivinícola da Re-
gião de Lisboa e a Associa-
ção de Vitivinicultores da As-
sociação de Municípios da 
Serra de Sicó (Vinisicó). 

Com sede em Penela, a 
Adsicó reúne os municípios 
de Alvaiázere, Ancião e Pom-
bal, no distrito de Leiria, e de 
Condeixa-a-Nova e Soure, 
além de Penela (Coimbra). 
“É em torno do vinho e de 
todas as qualidades mate-
riais, simbólicas do vinho 
que, enfim, tudo isto decor-
re, num momento em que, 
desde logo, está associado a 
todo um conjunto de ativi-
dades que passam por esse 
processo da fabricação do 
vinho”, disse ontem, em 
Coimbra, numa conferência 
de imprensa de apresenta-
ção do evento, a diretora do 
Museu Nacional Machado 
de Castro, Lurdes Craveiro. 

O programa começa com 
a apresentação de vinhos 
Terras de Sicó, para prova e 
degustação, no dia 3 de ou-
tubro, pelas 17h00, na Quin-
ta de São Jerónimo, em 
Coimbra. Esta exposição, in-
titulada O Vinho, de Paula 
Rego, vai estar no Museu 
Machado de Castro entre 7 
de outubro e 5 de dezembro, 
com entrada livre. 

“O Vinho é o conto de João 
de Melo ilustrado por Paula 
Rego, com tradução para in-
glês da própria Paula Rego e 
de Anthony Rudolf”, disse 
Margarida Mendes Silva, au-
tora do projeto produzido 
pela associação Cultura e 
Risco. O programa contará 
com a apresentação do livro 
O Vinho sentido – Sem des-
crever aromas ou atribuir 
pontuações, com a presença 
dos autores, Virgílio Lourei-
ro e Manuel Malfeito Ferrei-
ra, na Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra, no dia 
8 de outubro. A programa-
ção e todas as informações 
estão disponíveis em vi-
nhoearte.pt.

Levar as pessoas numa via-
gem ao ambiente das festas 
noturnas que o Palácio Na-
cional de Queluz acolheu 

no século XVIII. É este o objetivo do 
espetáculo inédito Queluz à Luz 
das Velas, que se realiza este sába-
do, entre as 20h00 e as 00h00, nos 
jardins do palácio no âmbito das 
Jornadas Europeias do Património. 
“Nesta noite, os visitantes são con-
vidados a embarcar numa expe-
riência imersiva de descoberta dos 
principais pontos de interesse dos 
jardins históricos do Palácio Nacio-
nal de Queluz”, explicou ao DN 
fonte da Parques de Sintra-Monte 
da Lua, a empresa pública que gere 
o Palácio de Queluz, entre outros 
monumentos da região. “No sécu-
lo XVIII, o Palácio Nacional de Que-
luz foi palco de sumptuosas festas 
promovidas pela família real, das 
quais faziam parte jogos equestres, 
cavalhadas, passeios de gôndola 
no Canal dos Azulejos, concertos, 
lançamento de balões, entre outras 
diversões. Muitas destas festas de-
corriam à noite, às luz das velas. 
Com este evento, a Parques de Sin-
tra pretende evocar o ambiente 
destas celebrações”, prosseguiu a 
mesma fonte. 

Do século XVIII para o século 
XXI, a festa deste sábado será para 
600 pessoas, que poderão aceder 
ao evento através da compra de bi-
lhete, e a atmosfera mágica dos jar-
dins do Palácio Nacional de Queluz 
será conferida por cerca de mil ve-
las LED e outras formas de ilumi-
nação, como projetores, manguei-
ras LED e cubos de iluminação. E 
tal como nas festas dadas pela fa-
mília real, haverá momentos musi-
cais, uma presença indispensável 
na corte, e exibições de arte eques-
tre, muito apreciadas pela nobreza. 

“A nível musical, a proposta é um 
recital de piano e voz, previsto para 
as 21h00, na cafetaria, com a sopra-
no Nádia Fidalgo e a pianista Melis-
sa Fontoura, que, em jeito de tribu-
to às múltiplas memórias que este 
palácio encerra, interpretam algu-
mas das mais emblemáticas árias 
de ópera, opereta, canções napoli-
tanas e temas de musicais”, avan-
çou a mesma fonte, referindo que 
o espetáculo terá a duração de uma 
hora. O mio babbino caro, de Gia-
como Puccini, Imprumptu, Opus 
142, número 2, de Franz Schubert, 
La fille aux cheveaux de lin – Prelú-

dios, de Claude Debussy, ou O sole 
mio, de Eduardo di Capua, são al-
gumas das obras que quem passar 
pelo Palácio de Queluz no sábado à 
noite poderá ouvir. 

Jogos de água dos jardins 
foram restabelecidos 
A Escola Portuguesa de Arte Eques-
tre também vai participar desta 
noite inédita de Queluz à Luz das 
Velas com duas apresentações de 
cerca de 20 minutos cada. A pri-
meira delas será às 20h30, no Jar-
dim Pênsil, e a segunda terá lugar 
no Jardim da Cascata, às 22h10. De 
acordo com a organização, este es-
petáculo vai juntar a beleza da 
equitação barroca, mais uma ho-
menagem às festas que se realiza-
vam no Palácio de Queluz no sécu-
lo XVIII, “à delicadeza dos jogos de 
água, recentemente recuperados 
pela Parques de Sintra”. 

“Vão participar quatro cavaleiros 
e respetivos cavalos, que irão exe-
cutar exercícios de alta escola, tais 
como ladeares, piruetas, passagens 
de mão, piaffer, passage e levadas”, 
enumerou fonte da Parques de Sin-
tra. “No que diz respeito aos jogos 
de água, os jardins históricos do Pa-
lácio Nacional de Queluz traduzem 
o gosto da corte nos séculos XVIII e 
XIX, marcado pelo barroco, pelo 

funções, não esquecendo o efeito 
exuberante provocado pela grande 
cascata”, pormenorizou a mesma 
fonte ligada ao evento deste sába-
do, dia 2 de outubro. 

Questionada pelo DN sobre 
quanto este espetáculo represen-
tava em termos de investimento, a 
Parques de Sintra disse não ser 
“possível particularizar”. “A capaci-
dade da Parques de Sintra para 
acolher este evento resulta de um 
conjunto de investimentos realiza-
dos ao longo dos anos. Desde logo, 
as fachadas do palácio, que permi-
tiu recuperar a sua cor azul original; 
os trabalhos de conservação e res-
tauro dos jardins, com destaque 
para a reabilitação do Jardim Botâ-
nico; a criação de infraestruturas 
de acolhimento aos visitantes, que 
incluem a cafetaria, e, mais recen-
temente, a intervenção no sistema 
de águas e o restauro das fontes, 
que permitiu restabelecer os jogos 
de água”. 

Com uma lotação máxima de 
600 pessoas, os preços dos bilhetes 
para o evento Queluz à Luz das Ve-
las são os mesmos de uma visita re-
gular aos jardins do Palácio Nacio-
nal de Queluz e que podem ser 
consultados no site da Parques de 
Sintra. 
ana.meireles@dn.pt

Palácio de Queluz abre os jardins 
para noite de festa à luz de velas
PATRIMÓNIO Mais de mil velas LED, um recital de piano e voz e duas apresentações da Escola 
Portuguesa de Arte Equestre vão este sábado dar vida aos jardins do Palácio Nacional de Queluz.

TEXTO ANA MEIRELES

Os jardins do Palácio Nacional de Queluz vão abrir ao público este sábado, para uma festa noturna.

O evento Queluz à 
Luz das Velas é um 
projeto de 
iluminação inédito e 
pretende evocar o 
ambiente das festas 
noturnas do palácio 
no século XVIII. 

rocaille e pelo neoclássico. Neles 
encontramos canteiros geométri-
cos delineados em buxo, lagos e es-
tátuas, que são elementos caracte-
rísticos dos jardins desta época, tal 
como os jogos de água, que são o 
efeito cénico resultante da proje-
ção de água feita através de dife-
rentes esculturas e elementos de-
corativos integrados nos jardins, 
criando diferentes ambientes e 
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Os efeitos da pandemia na 
economia doméstica e à 
escala global, do Brexit e 
da subida de preços dos 

combustíveis, em especial do gás na-
tural, contribuem para que os britâ-
nicos encarem prateleiras vazias nos 
supermercados, mas também a au-
sência pontual de produtos tão cor-
riqueiros como cerveja em pubs, 
frango ou batidos em cadeias de fast 
food, postos de combustível fecha-
dos ou com filas de horas e contas de 
gás e de eletricidade crescentes. Para 
o porta-voz do Partido Trabalhista, 
Nick Thomas-Symonds, a explica-
ção deve-se à “total incompetên-
cia” do governo conservador e da 
“gestão do Brexit”. 

Ao fim de cinco dias em que o 
Executivo repetiu que não havia fal-
ta de combustível e para as pessoas 
não entrarem em pânico, mais de 
metade dos postos de abasteci-
mento ficaram sem nada para ven-
der e nos restantes há longas filas. 
Sinal de crescente pressão, o gover-

no liderado por Boris Johnson ou-
viu apelos para se dar prioridade 
nas bombas de gasolina a determi-
nados trabalhadores essenciais, 
como profissionais de saúde, for-
ças de segurança ou professores. O 
ministro dos Transportes, Grant 
Shapps, disse ver “sinais de estabi-
lização”, mas as associações profis-
sionais de médicos e enfermeiros 
apelaram a “uma ação urgente”. 
“Não podemos estar duas ou três 
horas em filas de espera por gasoli-
na ou gasóleo quando temos doen-
tes para ver”, disse o vice-presiden-
te do órgão dos médicos David Wri-
gley à Times Radio. Ao Daily Mail, a 
paramédica Jennifer Ward contou 
que teve de passar por cinco postos 
em Norfolk, no leste de Inglaterra, 
antes de conseguir atestar a ambu-
lância. “Fazemos um trabalho 
stressante e não precisamos de 
qualquer ansiedade adicional.”  

Por sua vez, o maior sindicato de 
trabalhadores do setor público, o 
Unison, apelou ao governo para 

Britânicos começam a pagar pelo 
duplo choque do Brexit e pandemia 
CRISE Postos de combustível à míngua, supermercados com prateleiras vazias. O Reino Unido 
perdeu 200 mil europeus nos últimos meses e falta quem trabalhe na cadeia de abastecimento. 

TEXTO CÉSAR AVÓ

Os condutores britânicos encontram postos de abastecimento 
sem combustível e os restantes com filas para atestar.
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desencadear poderes de emergên-
cia, sendo que algumas autorida-
des locais se anteciparam ao Exe-
cutivo e começaram a dar priorida-
de ao pessoal essencial.  

“Com a situação a estabilizar e as 
coisas a melhorar nas previsões, o 
melhor é estabilizá-la da forma 
normal”, respondeu Boris Johnson 
na terça-feira à tarde. A única me-
dida do Executivo foi dar instru-
ções ao Exército para ter 150 moto-
ristas de prevenção caso seja ne-
cessário recorrer a esta força para 
aliviar a crise de abastecimento de 
combustível. O que levou a esta si-
tuação? Para o ministro Shapps, 
além do pânico dos consumidores, 
a crise deve-se ao facto de a pande-
mia ter atrasado a formação e exa-
mes de milhares de novos motoris-
tas de veículos pesados.  

Essa é uma resposta parcial. Por 
ser uma profissão pouco atrativa 
para os naturais das Ilhas Britâni-
cas, mal paga e com duras condi-
ções de trabalho para os padrões 

de vida locais, milhares de euro-
peus preenchiam o vazio (assim 
como nas explorações avícolas). 
Mas durante a pandemia, e com o 
Brexit a entrar em vigor, 200 mil eu-
ropeus abandonaram o Reino Uni-
do, ao que se juntou a tendência de 
os motoristas autóctones terem 
entrado na reforma ou mudado de 
profissão.  

Engolindo a retórica de “retomar 
o controlo” com o Brexit, o que im-
plicou acabar com a liberdade de 
movimento e de trabalho dos cida-
dãos da União Europeia, o Depar-
tamento de Transportes anunciou 
que iria conceder 5000 vistos de 
três meses para condutores de ca-
miões-cisterna e de transporte de 
alimentos e 5500 vistos para traba-
lhadores avícolas, com o objetivo 
de reduzir as dificuldades da indús-
tria alimentar e da cadeia de abas-
tecimento. No entanto, a Associa-
ção Britânica de Retalho diz que, 
no mínimo, são necessários mais 
15 mil motoristas para abastecer os 
supermercados.  

Dormir ao volante 
A base de apoio de Boris Johnson 
mostrou-se desagradada, com ar-
tigos de opinião em jornais con-
servadores a relembrar as crises 
energéticas na década de 70 e os 
tabloides, por norma apoiantes 
dos tories, a criticarem o governo. 
Por exemplo, um editorial do The 
Sun acusou o Executivo de estar “a 
dormir ao volante”. E para breve 
há mais notícias desanimadoras 
para os britânicos. Termina no fi-
nal deste mês o apoio do governo, 
que compensou até 80% dos salá-
rios perdidos devido à pandemia. 
Mais de cinco milhões de pessoas 
vão deixar de receber 100 libras 
(115 euros) por mês decorrente de 
cortes no programa Crédito Uni-
versal. E antes de os preços do-
mésticos de gás e eletricidade su-
birem, no início de 2022, o limite 
máximo das contas , que protege 
cerca de 15 milhões de britânicos, 
será aumentado em 12%. Como 
diz o economista Karl Hands-
comb ao The New York Times, “as 
famílias vão sentir-se completa-
mente espremidas”. 

Noutro ponto de tensão resul-
tante do Brexit, os líderes de qua-
tro partidos unionistas assinaram 
uma declaração conjunta contra o 
protocolo da Irlanda do Norte, o 
documento assinado entre Lon-
dres e Bruxelas e que prevê uma 
fronteira no mar da Irlanda. Na 
prática, para não voltar a estabele-
cer uma fronteira física entre a Re-
pública da Irlanda e a província 
britânica, foram criados pontos de 
controlo nos portos norte-irlande-
ses. Para os líderes pró-britânicos, 
o protocolo deve ser substituído 
“por acordos que respeitem ple-
namente a posição da Irlanda do 
Norte como parte constituinte e 
integrante do Reino Unido”. Para a 
União Europeia, o protocolo não é 
negociável.  
cesar.avo@dn.pt 

150
Militares O governo de 
Boris Johnson tem centena 
e meia de motoristas de 
camiões-cisterna militares 
de prevenção.

100.000 
Motoristas A associação 
dos operadores 
rodoviários estima que 
existam 100 mil motoristas 
a menos no Reino Unido.
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O Pentágono admitiu 
ontem ter subestimado a 
desmoralização do Exército 
afegão, cujo colapso nos 
últimos dias de retirada das 
forças militares dos EUA em 
Cabul permitiu aos talibãs 
chegar ao poder sem difi- 
culdade. “Construímos um 
Estado, mas não consegui- 
mos criar uma nação”, 
admitiu o secretário de 
Defesa norte-americano, 
Lloyd Austin, que explicava 
aos senadores o fim caótico 
da guerra no Afeganistão. 
“O facto de o Exército 
afegão – que treinámos 
com os nossos aliados – ter 
entrado em colapso (muitas 
vezes sem disparar uma 
bala) apanhou-nos de 
surpresa”, explicou Austin. 
“Não conseguimos perce- 
ber o nível de corrupção e 
incompetência dos seus 
altos oficiais; não medimos 
os danos causados pelas 
mudanças frequentes e 
inexplicáveis decididas pelo 
presidente Ashraf Ghani no 
comando”, enumerou o 
secretário da Defesa.

BREVES

Pentágono 
admite erro  
de avaliação

O opositor russo Alexei 
Navalny, detido desde 
janeiro, enfrenta novo pro- 
cesso por “extremismo”, 
passível de 10 anos de 
prisão, numa nova etapa de 
repressão ao movimento 
que liderava e após o 
desmantelamento das suas 
organizações. As investiga- 
ções que lhe são dirigidas, e 
a diversos colaboradores, 
surgem na sequência das 
legislativas, que o partido 
do presidente Vladimir Putin 
venceu após a exclusão da 
quase totalidade dos 
candidatos anti-Kremlin. Os 
apoiantes de Navalny não 
puderam apresentar-se, as 
suas organizações foram 
banidas e consideradas 
“extremistas” em junho.  
A cumprir pena de dois 
anos e meio por um caso de 
fraude que diz politicamen- 
te motivado, Navalny e os 
aliados são agora acusa- 
dos de “fundar e dirigir uma 
organização extremista” 
através do fundo de luta 
contra a corrupção (FBK) e 
de oito outras organizações.

Navalny enfrenta 
novas acusações 
de extremismo

Vizinho francês ansioso pela 
sucessão de Angela Merkel 

Uma consequência ime-
diata da saída de cena da 
chanceler Angela Merkel 
é a de que Emmanuel 

Macron passa a ser o homem forte 
da Europa. Ao presidente francês 
essa perspetiva será fraco consolo 
se, todavia, for incapaz de conseguir 
levar por diante a sua agenda, pelo 
que o Eliseu é um dos principais in-
teressados no sucesso e rapidez das 
negociações entre os partidos ale-
mães para se formar um governo.  

Para o presidente francês muito 
se joga nos próximos meses: a par-
tir de 1 de janeiro a França sucede à 
Eslovénia na presidência do Con-
selho da UE e em abril os franceses 
têm a primeira volta das eleições 
presidenciais (às quais Macron 
ainda não anunciou ser candidato, 
embora ninguém acredite noutro 
cenário). Um dos dossiês que Paris 
quer dar um impulso decisivo é o 
da “autonomia estratégica” da 
União Europeia face aos Estados 
Unidos, tendo em conta a forma 
como se desenrolou a saída do Afe-
ganistão e sobretudo o pacto de 
Austrália, Estados Unidos e Reino 
Unido para o Indo-Pacífico. A ideia 
já tinha sido apresentada antes 
destas crises: em maio, 14 países, 
com França e Alemanha à cabeça, 
propuseram a formação de uma 
unidade militar de intervenção rá-
pida, ideia que em setembro rece-
beu apoios da presidente da Co-
missão, Ursula von der Leyen, e do 
chefe da diplomacia europeia, Jo-
sep Borrell.  

Além da defesa, são esperadas 
iniciativas ao nível da recuperação 
económica, da migração – com a 
reforma do direito de asilo –, no 
ambiente, e a materialização da 
muito propalada taxa aos gigantes 
da internet. Mas em todos os temas 
Macron precisa do apoio do vizi-

nho alemão. Porém, “França pode-
rá ter de esperar”, prevê Alexandre 
Robinet-Borgomano, do Institut 
Montaigne, em declarações à AFP. 

A repetição do sucedido nas elei-
ções anteriores, em 2017, é o pior 
possível para o chefe de Estado 
francês. Foram seis meses de nego-
ciações, que redundaram em fa-
lhanço entre liberais e Verdes, ten-
do de se reeditar a grande coligação 
(conservadores e sociais-democra-
tas). Desta vez, os dirigentes das 
formações então desentendidas 
são os primeiros a tentar chegar a 
uma base de entendimento. E o 
principal candidato a chanceler, 
Olaf Scholz, expressou confiança 
de que, o mais tardar no Natal, há 
um novo executivo e respetivo che-
fe. “E espero bem antes”, disse o di-
rigente do SPD. 

As fontes do governo francês 
consultadas pela AFP asseguram 
que não há qualquer preferência 
pelo futuro chanceler, seja Scholz, 
seja o democrata-cristão Armin 
Laschet. “São ambos compatíveis 
com Macron”, disse uma fonte. O 
mesmo não se pode dizer dos par-
tidos mais pequenos que, em prin-
cípio, estarão na coligação alemã. 
Os liberais são fervorosos defenso-
res da disciplina fiscal e das regras 
do pacto fiscal europeu que proíbe 
o endividamento excessivo e os dé-
fices, o que poderá ser um escolho 
para um provável segundo plano 
económico de recuperação. O líder 
dos liberais, Christian Lindner, am-
biciona a pasta das Finanças. Já os 
Verdes poderão entrar em conflito 
com os planos de Macron em ace-
der a financiamento europeu para 
modernizar o parque de centrais 
nucleares, uma vez que os ambien-
talistas alemães querem o fim des-
te tipo de energia. C.A. 
cesar.avo@dn.pt

EUROPA Macron preside ao Conselho da União Europeia  
a partir de janeiro e precisa de um governo em funções 
plenas em Berlim para poder dar apoio a reformas.  

O abraço franco-alemão por Macron e Merkel, em 2017. 

TO
BI

A
S 

SC
H

W
A

RZ
 /

 A
FP

AVISO
O Centro Hospitalar do Oeste, EPE torna público, conforme Avisos publicados na sua página ele-
trónica no dia 29-09-2021, que se encontram abertos processos de acolhimento de manifestação 
de interesse individual para nomeação de Coordenador/a:

H    Referência - F/2021: Coordenador/a dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 
da área de Fisioterapia, pelo prazo de cinco dias úteis;

H    Referência - G/2021: Coordenador/a para o Gabinete de Gestão de Projetos, pelo prazo 
de dez dias úteis.

A Presidente do Conselho de Administração
EIsa Baião

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

classificados.dn.pt

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

Procure bons negócios  no sítio certo.

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL N.º 222/2021
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
Torna público, em cumprimento do disposto no art.º 56.º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, que alterou a Lei nº 169/99 de 18 de setembro, vigorando com a redação atualizada 
pela Lei n.º 66/2020 de 4 de novembro e por força do despacho n.º 2961-VMJM/2021 de 17 
de setembro, que corre termos período de consulta pública, para efeitos do disposto no 
n.º 2 do art.º 27.º do Dec.-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação atualizada pelo 
Dec.-Lei n.º 266-B/2012 de 31 de dezembro:

“Processo n.º 18/A/19
Alteração à operação de loteamento sito em Quinta da Aniza,  

Alto do Moinho, freguesia de Corroios

Determino que, de acordo com o n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 19/12, na 
redação atualizada, se proceda, através de Edital, à abertura de período de consulta pública, 
da alteração ao loteamento supra referido, nos seguintes termos: 
Deverão os interessados no prazo de 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da afixação 
do Edital, pronunciarem-se sobre a presente proposta de alteração ao loteamento referido.
O processo poderá ser consultado nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, nos 
dias úteis entre as 9.00 e as 12.00 horas e entre as 14.00 e as 16.00 horas.”
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares habituais estabelecidos na Lei.
Seixal, 21 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal do Seixal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

EDITAL N.º 221/2021
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal. 
Torna público, em cumprimento do disposto no art.º 56.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, vigorando com a redação atualizada pela Lei n.º 
66/2020, de 4 de novembro, e por força do despacho n.º 2942-VMJM/2021, de 15 de setembro, que 
corre termos período de consulta pública, para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 27.º do Dec.-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação atualizada pelo Dec.-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro:
“Processo n.º 29/A/65
Alteração à operação de loteamento sito em Belverde, freguesia de Corroios - Alvará de licença de 

loteamento n.º 2/1967 e seus aditamentos
Determino que, de acordo com o n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 19/12, na redação 
atualizada, se proceda, através de Edital, à abertura de período de consulta pública, da alteração 
ao loteamento suprarreferido, nos seguintes termos: 
A Alteração incide sobre a correção dos limites que compõem o quarteirão “Rua dos Jacintos/ Rua 
dos Cedros e a subsequente alteração da área dos lotes afetados.

QUADRO SÍNTESE

DESIGNAÇÃO
EXISTENTE PROPOSTO

Conforme  
Registos

Conforme Medição 
em Planta

Conforme  
Registos

Conforme Medição 
em Planta

ÁREA
(m²)

LOTEAMENTO BELVERDE
Proc. 29/A/65 Alvará 2/67 e aditamentos 464 624,25 - Não altera -

Intervenção
(Quarteirão 

formado 
pelas Ruas 
dos Cedros 
e Jacintos)

Quarteirão/parcela
incluindo passeios - 15 261,79 - 18 033,50

Soma dos lotes - 14 461,95 - 16 473,00
Lote 310 1 125,00 1 125,00

2 579,00 2 579,00
Lote 311 - 1 453,50

Deverão os interessados, no prazo de 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da afixação do 
Edital, pronunciarem-se sobre a presente proposta de alteração ao loteamento referido.
O processo poderá ser consultado nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, nos dias 
úteis, entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas.”
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares habituais estabelecidos na Lei.
Seixal, 21 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal
Joaquim Cesário Cardador dos Santos

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

PUB
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AAlemanha continua a ser 
um país maldito para o 
Sporting. A derrota desta 
terça-feira em Dortmund 

foi a 13ª em 14 partidas lá disputa-
da mas, ainda assim, os leões deixa-
ram uma boa imagem no Signal 
Iduna Park, perdendo pela margem 
mínima numa dos poucos erros da 
defesa, que soube muito bem o que 
fazer para controlar os dianteiros 
da casa. É certo que o desaire aca-
ba, praticamente, com as esperan-
ças do clube de Lisboa em passar 
aos oitavos mas a verdade é que o 
“fato” da Liga dos Campeões ainda 
está um pouco largo a uma equipa 
jovem e com pouca experiência – as 
duas partidas que se seguem, fren-
te ao Besiktas, mostrarão se conse-
gue dar mais um passo em frente e 
colocar-se em boa posição na luta 
pelo terceiro posto e consequente 
passagem à Liga Europa.  

Depois da catástrofe da primeira 
jornada, Rúben Amorim já pôde 
contar com o capitão Sebastián 

Coates e fez duas alterações em re-
lação ao onze que escolheu na últi-
ma jornada da Liga frente ao Marí-
timo. Rúben Vinagre, que não tem 
estado bem e foi trucidado frente 
ao Ajax, cedeu o posto na esquerda 
a Matheus Reis, enquanto Nuno 
Santos deu o seu lugar a Tiago To-
más – o jovem avançado mostrou-
-se mais comprometido defensiva-
mente, sempre pronto a recuar e 
ajudar o lateral esquerdo. 

Do lado alemão, o grande desta-
que foi mesmo a ausência, por le-
são, do goleador norueguês Haa-
land (21 golos em 17 partidas na 
Champions!) – já Marco Reus recu-
perou e foi titular. Ainda assim, 
Marco Rose voltou a sofrer uma 
contrariedade logo aos três minu-
tos, quando Dahoud se magoou 
numa disputa com Matheus Nu-
nes e teve de sair. Os alemães ainda 
jogaram perto de cinco minutos 
com um homem a menos mas, 
nesse período, o conjunto portu-
guês apenas chegou uma vez com 

Fato da Champions ainda está 
largo mas leão até deu luta
LIGA DOS CAMPEÕES Depois do desastre frente ao Ajax, desta vez a equipa de Rúben Amorim 
deu uma boa imagem frente ao Borussia de Dortmund, apesar da derrota pela margem mínima.

TEXTO NUNO COELHO

Paulinho mete as mãos à cabeça 
depois de uma oportunidade 
falhada para o Sporting.
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perigo à baliza de Kobel, quando 
um centro de Pedro Porro quase 
apanhava Paulinho, que se lançou 
em carrinho mas não conseguiu 
desviar a bola. 

Os receios leoninos não se con-
cretizaram e a verdade é que a 
equipa foi conseguindo manter o 
controlo do jogo, atuando num 
bloco baixo que foi perturbando as 
trocas constantes da equipa da 
casa. Uma falha de Coates, cujo 
corte saiu em rosca para trás, per-
mitiu ao Dortmund pregar um pe-
queno susto, mas o passe de Thor-
gan Hazard também não saiu bem 
e o remate de Reus foi inofensivo. 

Uma bom lance de Paulinho, ga-
nhando no duelo físico a 
Hummels, podia ter sido melhor 
aproveitado, mas Tiago Tomás não 
teve força para impor o corpo – na 
saída do Dortmund, um erro do ex-
periente central voltou a deixar a 
bola ao alcance do ex-Sp. Braga 
mas este acabou por rematar para 
a bancada, em boa posição. 

Quatro toques e golo 
Com o passar do tempo, o Borussia 
Dortmund foi empurrando mais o 
Sporting para trás, mesmo sem 
criar muito perigo – e quando o 
conseguia, a linha de fora de jogo 
da defesa leonina acabava por anu-
lar o lance. Com cinco remates 
contra um dos alemães, a equipa 
de Rúben Amorim voltou a mos-
trar as suas fragilidades quando é 
atacada pela zona central e os ale-
mães chegaram mesmo ao golo, à 
passagem do minuto 37. Mais sim-
ples não podia ser: Akanaji na zona 
defensiva colocou em Bellingham, 
este tocou de primeira para Mallen 
que se desmarcou entre Coates e 
Feddal e, depois de ajeitar a bola 
com um toque, chutou cruzado 
sem hipóteses para Adán – foi o 12º 
jogo consecutivo a sofrer golos fora 
de Alvalade na Liga dos Campeões, 
pior registo do clube na história. 

Na segunda metade, a toada do 
encontro não se alterou muito. En-
traram melhor os homens da casa, 
mas o Sporting – sempre muito 
competente na hora de colocar os 
dianteiros contrários em posição 
irregular – acabou por reagir e, du-
rante alguns períodos, conseguir 
mesmo chegar-se à frente. Mas, no 
último terço, e sem a capacidade fi-
nalizadora de Pedro Gonçalves, os 
leões mostram pouco poder de 
fogo, não sendo capazes de apro-
veitar o volume de jogo. Como su-
cedeu aos 63 minutos, quando a 
equipa desenhou um bom lance 
ofensivo que morreu após o cruza-
mento de Porro ter sido afastado 
pela defesa alemã. 

Amorim já tinha lançado Nuno 
Santos para o lugar de TT e faria o 
mesmo com Jovane (rendeu Sara-
bia) mas a verdade é que ofensiva-
mente a equipa nunca foi prática e 
eficaz. O lance de Paulinho aos 83 
minutos foi o melhor exemplo, 
com o dianteiro a não conseguir 
atrasar de cabeça para o remate de 
João Palhinha depois de um bom 
lance. Acabou por pagar o preço: 
podia ter conseguido um empate, 
saiu com um sorriso amarelo. “Fal-
ta-nos peso”, lamentou-se o técni-
co no final. 
dnot@dn.pt

Ajax-Besiktas 2-0 
B. Dortmund-Sporting 1-0 
 
1.º Ajax 6 pts 
2.º B. Dortmund 6 pts 
3.º  Besiktas 0 pts 
4.º Sporting 0 pts 

GRUPO C               

A equipa de Rúben 
Amorim voltou a 
mostrar as suas 
fragilidades quando é 
atacada pela zona 
central e acabou por 
sofrer o golo numa 
jogada simples dos 
alemães concluída 
com um remate 
cruzado de Malen. 



Diário de Notícias Quarta-feira 29/9/2021  23

Outros jogos
2.ª jornada  
 
Grupo A Leipzig-Club Brugge 1-2 
Grupo A Paris SG-Man. City 2-0 
Grupo D S. Donetsk-Inter 0-0 
Grupo D R. Madrid-Sheriff 1-2 
Grupo E Bayern-D. Kiev hoje 
Grupo E Benfica-Barcelona hoje 
Grupo F Man. United-Villarreal hoje 
Grupo F Atalanta-Young Boys hoje 
Grupo G R. Salzburg-Lille hoje 
Grupo G Wolfsburg-Sevilha hoje 
Grupo H Juventus-Chelsea hoje 
Grupo H Zenit-Malmoe  hoje 

FC Porto-Liverpool 1-5 
AC Milan-Atl. Madrid 1-2 
 
1.º Liverpool 6 pts 
2.º At.Madrid 4 pts 
3.º  FC Porto 1 pts 
4.º AC Milan 0 pts 

GRUPO  B               

Benfica-
-Barcelona. 
Rafa partirá 
a cabeça  
a Koeman?

Hoje é dia de Benfica-Bar-
celona (20h00, Eleven 

Sports) e a estratégia de Jorge 
Jesus passa por Rafa e os pro-
blemas que ele pode colocar 
à defesa catalã. “Quem tem 
de se preocupar com isso é o 
treinador do Barcelona. O 
que me preocupa é quando o 
Barcelona tiver bola, o ata-
que posicional, as saídas, a 
bola parada... Não estou 
preocupado quando a nossa 
equipa tiver bola, porque aí é 
o treinador do Barcelona que 
tem de pensar como pode 
parar o Rafa, o Darwin... Ele é 
que tem de partir a cabeça 
toda e não eu”, afirmou Jesus 
na antevisão do jogo da se-
gunda jornada da Cham-
pions. 

A conversa com os jorna-
lista andou muito à volta de 
Messi ou da ausência dele. Se 
é “verdade” que sem Messi 
ninguém fica mais forte, 
também é verdade que “o 
Barcelona não deixa de ser 
uma equipa muito forte” e 
com a “ambição de ganhar a 
Champions”, segundo o trei-
nador do Benfica. E a derrota 
do Barça com o Bayern (3-0) 
é demonstrativa disso mes-
mo: “Não é uma equipa que 
passa do 8 para o 80 só por 
não ter Messi. Quando tinha 
Messi também perdeu com 
o Bayern Munique 8-2.” 

Diogo Gonçalves não re-
cuperou e “André Almeida 
vai estar na convocatória, 
mas ainda não tem o ritmo 
desejável”. Por isso a lateral 
direita vai ser entregue a Gil-
berto ou Valentino Lazaro. 
Na esquerda estará o ex-Bar-
ça Grimaldo, que por “respei-
to” ao antigo clube não feste-
jará se marcar um golo. 

Ronald Koeman espera 
um “jogo difícil” e “interes-
sante” frente ao Benfica, até 
porque a partida é na Luz e o 
adversário “não é equipa que 
jogue para não perder”. E ele 
sabe do que fala. Orientou o 
Benfica em 2005-2006 e sabe 
“o quão grande é”. 

Jordi Alba não recuperou, 
mas Pedri foi chamado para 
a viagem a Lisboa. No outro 
jogo do grupo E, o Bayern 
Munique joga com o Dína-
mo de Kiev.

Sem honrar o lema do clube 
- “a vencer desde 1893” - no 
dia do 128.º aniversário, o 
FC Porto sofreu ontem 

uma pesada derrota com o Liver-
pool (5-1) na segunda jornada da 
Liga dos Campeões. Num jogo 
agridoce de Diogo Costa (cinco de-
fesas contra cinco golos) e com 
muitas contrariedades (lesões de 
Pepe e Otávio) sobressaírem os ca-
çadores de dragões. Salah (dois), 
Mané e Firmino (dois). Juntos, em 
cinco jogos marcaram 13 golos! 

Pepe estava na ficha de jogo, mas 
acabou por não ir a jogo. O capitão 
ter-se-á ressentido da lesão no 
aquecimento e deu o lugar a Fábio 
Cardoso e a braçadeira a Iván Mar-
cano frente ao Liverpool. As con-
trariedades de Sérgio Conceição 
não se ficaram por aí. Aos 10 minu-
tos de jogo ainda mal dava para 
perceber como as equipas iriam 
encaixar uma na outra e já o treina-
dor do FC Porto tinha três jogado-
res a aquecer. Era sinal de que al-
guém tinha pedido para sair. No 
caso Otávio, que deu lugar a Fábio 
Vieira e obrigou os dragões a res-
truturarem-se em campo. 

Com posse de bola dividida, a 
iniciativa pertenceu ao FC Porto 
nos primeiros minutos. Os reds 
iam experimentando as transições 
rápidas como quem faz do campo 
um laboratório onde se descobrem 
caminhos novos para a baliza. Foi 
assim que Salah fez o primeiro golo 
do Liverpool com a ajuda de Zaidu, 
que limpou mal o lance após defe-
sa incompleta de Diogo Costa. 

O golo dos reds foi castrador para 
o ânimo e atrevimento portista. 
Exemplo disso mesmo foi o passe 
de Luis Díaz para Alisson Becker na 
melhor ocasião de golo que os dra-
gões tiveram. Sem ganhar as bolas 
divididas, chegando tarde às se-
gunda bolas, sendo inofensivo em 
termos ofensivos, o FC Porto teve 
dificuldades em estancar o corre-
dor esquerdo inglês. Foi por aí que 
Sadio Mané fez o 2-0 num daque-
les lances que valem à defesa por-
tista o cognome de “tenrinha”, que 
é como quem diz desconcentrada 
e a cometer erros inadmissíveis 
numa prova como a Liga dos Cam-
peões. 

 E não podem dizer que não sa-
biam de onde vinha o perigo... afi-
nal Mané fez o quinto golo ao dra-
gão em outros tantos jogos – é o jo-

gador que mais golos marcou aos 
portistas em quase 50 anos de jo-
gos europeus. 

Apesar de tudo, o resultado era 
penalizador para os dragões pelo 
que fizeram na primeira parte, mas 
olhando só aos factos, podem agra-
decer a Diogo Costa terem ido para 
o intervalo com uma desvantagem 
tão magra. O jovem guarda-redes 
do FC Porto impediu Diogo Jota e 
Hendersen de ampliar o marcador 
e isso amenizou a má abordagem 
no 2-0. Ele já tinha sido decisivo 
para trazer um ponto de Madrid na 
primeira jornada e voltou a mos-
trar grande nível num jogo de má-

Defesa tenrinha  acabou dizimada 
por três caçadores de dragões
CHAMPIONS O FC Porto foi ontem goleado pelo Liverpool (5-1). Pepe falhou o jogo, apesar de ter 
feito o aquecimento. Salah, Sádio Mané e Firmino voltaram a marcar ao Dragão. 

TEXTO ISAURA ALMEIDA

Mané e a festa do segundo golo do Liverpool no Dragão, na segunda jornada da Champions.

FC Porto foi goleado 
pelo maior carrasco 
europeu no dia em 
que celebrou 128 
anos. Derrota coloca 
os dragões em 
terceiro lugar do 
grupo B com 1 ponto. 

xima exigência apesar do resultado 
final avolumado. 

O segundo tempo voltou a mos-
trar um Diogo Costa atento, com 
três belas intervenções – duas elas 
a impedir o golo de Jota –, a adiar o 
que parecia certo. O terceiro che-
gou depois de uma bola perdida de 
Sérgio Oliveira – que voltou a ser ti-
tular depois de dar o triunfo aos 
dragões em Barcelos há dias –, que 
Curtis Jones aproveitou da melhor 
forma para servir Salah para o bis. 
Foi o quarto golo em três jogos no 
Dragão.  

 Wendell, Grujic, Vitinha e Pepê 
entraram para os lugares de Zaidu, 
Uribe, Toni Martínez e Sérgio Oli-
veira, mas o problema era estrutu-
ral e carecia da base sólida que é Pe-
pe. E nem o golo de cabeça de Tare-
mi disfarçou o desnível entre as 
duas equipas e a asneira que se se-
guiu. Diogo Costa saiu da área e 
acabou por deixar a baliza aberta 
para Firmino, acabado de entrar, 
fazer o 4-1. O mesmo Firmino fez o 
5-1 que deixou os portistas desola-
dos desde o banco às bancadas.  
Afinal foi a segunda maior derrota 
europeia em casa, só superada pe-
los 5-0 do mesmo Liverpool... a  
quem o FC Porto nunca ganhou 
(soma seis derrotas e três empates). 
isaura.almeida@dn.pt
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Tintin no país do fado
EXPOSIÇÃO Tintin, Milou e Haddock são algumas das personagens com que o visitante da Gulbenkian se poderá  
cruzar a partir desta sexta-feira. A exposição Hergé trá-los na bagagem, à mistura com muitas surpresas (algumas bem 
controversas) sobre a vida e obra do ilustrador belga.

TEXTO MARIA JOÃO MARTINS

Com mil milhões de de-
mónios!”, exclamaria o 
capitão Haddock se, por 
um destes dias, passasse 

à porta da Fundação Gulbenkian, 
em Lisboa. Isto porque a partir de 
sexta-feira, 1 de outubro, e até 10 de 
janeiro, o lugar onde estamos habi-
tuados a admirar grandes nomes 
da arte mundial dará a ver o traba-
lho do ilustrador e desenhador de 
banda desenhada Georges Prosper 
Rémi, vulgo Hergé, também co-
nhecido como “o pai de Tintin”.  

Organizada em colaboração 
com o Museu Hergé, da cidade bel-
ga de Louvain-la-Neuve, Hergé 
(que já esteve patente no Grand Pa-
lais, em Paris, no outono de 2016) 
traz ao conhecimento do público 
português uma importante seleção 
de materiais (pranchas originais, 
pinturas, fotografias e documentos 
de arquivo) e obras criadas pelo au-
tor. Ao longo de nove núcleos, é-
-nos proporcionada uma visão po-
liédrica do trabalho de Hergé, mas 
também de toda a complexidade 

da sua biografia e dos tempos con-
turbados em que viveu (1907-
-1983). Tudo razões para que João 
Paulo Cotrim, editor da Abysmo e 
antigo diretor da Bedeteca de Lis-
boa, recomende uma visita atenta 
à exposição. “Faltar-lhe-á talvez um 
núcleo sobre a ligação de Tintin a 
Portugal, que é mais importante do 
que as pessoas pensam”, salienta. 

Hergé e Portugal 
Recuemos a esses anos marcados 
pela estética modernista, em que 

novas artes, como o cinema e a 
banda desenhada, serviam de la-
boratório à procura de linguagens 
mais adequadas ao mundo saído 
da Primeira Guerra Mundial. O 
Portugal de Almada Negreiros e 
Pessoa tornar-se-ia decisivo para a 
carreira internacional do jovem re-
pórter de poupa à prova de heca-
tombes, sendo o primeiro país não 
francófono a publicar as suas aven-
turas.  A estreia mundial dera-se a 
10 de janeiro de 1929, no suple-
mento infantil Le Petit Vingtième, 

do jornal belga Le Vingtième Siécle, 
e Portugal não tardaria a publicar 
essas primeiras tiras no jornal in-
fantil O Papagaio, graças aos esfor-
ços do escritor e grande divulgador 
de literatura para crianças e jovens, 
Adolfo Simões Muller (1909-1989). 
João Paulo Cotrim nota, aliás, que 
essa ligação seria continuada no 
tempo, já que, em plena Segunda 
Guerra Mundial, Muller, preocupa-
do com a situação de Hergé e sua 
família na Bélgica ocupada pelos 
alemães, lhe há de enviar uma con-

Hergé traz ao conhecimento do público português uma importante seleção de materiais (pranchas originais, pinturas, fotografias e documentos de arquivo) e obras criadas pelo autor. 

 “
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O Portugal de Almada 
Negreiros e Pessoa 
tornar-se-ia decisivo 
para a carreira 
internacional do 
jovem repórter de 
poupa à prova de 
hecatombes, sendo o 
primeiro país não 
francófono a publicar 
as suas aventuras.   

siderável quantidade de latas de 
conserva. “Seria interessante saber 
onde para a correspondência tro-
cada entre ambos, sobretudo nes-
se período tão difícil”, sugere.  

Esses eram ainda os tempos das 
primeiras aventuras de Tintin e seu 
cão Milou no país dos sovietes (ál-
bum de 1930) ou no Congo (um 
ano mais tarde), justamente aque-
las que, nos últimos anos, têm vin-
do a ser mais questionadas pelo 
seu teor ideológico. Portugal publi-
cou-as (“dando-lhes até cor, ainda 
de forma incipiente”, diz João Pau-
lo Cotrim), como publicaria outras, 
já do pós-Segunda Guerra Mun-
dial, muito mais sofisticadas e ma-
duras. Tintin seria, aliás, o título de 
uma popular revista de banda de-
senhada portuguesa: publicada 
entre 1968 e 1982, destinava-se, 
como se lia no cabeçalho, a “jovens 
dos 7 aos 77 anos”, teve como dire-
tores Dinis Machado e Vasco Gran-
ja e, para além de publicar aventu-
ras do herói que lhe dava o título, 
incluía histórias de Spirou, Michel 
Vaillant ou Hugo Pratt.  

O impacto nas artes  
e na cultura 
Sempre metidos em peripécias nos 
lugares mais inesperados, do Con-
go colonial à China, passando pela 
América e até mesmo pela Lua, 
Tintin, Milou, o capitão Haddock, 
o professor Tournesol, a cantora 
Castafiore ou os inefáveis detetives 
Dupond e Dupont constituem 
uma galeria de personagens com 
forte impacto no imaginário de vá-
rias gerações de leitores. Mais do 
que isso, tem sido objeto de trata-
mento e estudo por parte de artis-
tas plásticos ou até de ensaístas 
como Roland Barthes. Mais recen-
temente, em 2006, o escritor britâ-
nico Tom McCarthy dedicou-lhe o 
livro Tintin and the Secret of Litera-
ture, em que, partindo da leitura de 
Barthes, relaciona a personagem 
com a biografia de Hergé e com vá-
rios clássicos do cânone literário 
europeu, nomeadamente na abor-
dagem de temas de sempre, como 
a luta entre o bem e o mal, a amiza-

de e a traição. Mas se estas leituras, 
pela sua natureza, ficaram encerra-
das no debate académico, o mes-
mo não aconteceu com a biografia 
assinada pelo jornalista e escritor 
Pierre Assouline (autor de biogra-
fias de personagens muito mar-
cantes da vida cultural francesa, 
como o editor Gaston Gallimard ou 
o fotógrafo Cartier-Bresson) . Em-
bora não se considerasse propria-
mente um “tintinófilo” (termo apli-
cado aos apaixonados pela perso-
nagem, que não são poucos), 
Assouline avançou para os arqui-
vos, mas cedo compreendeu que ia 
causar desgostos a esse público fiel. 

Na verdade, o que o biógrafo nos 
mostra nesse livro de 1996 é um 
Hergé politicamente muito incor-
reto, leia-se mesmo reacionário e 
preconceituoso. Numa entrevista 
concedida na época, o autor admi-
tiria: “Há facetas difíceis de aceitar: 
o seu antissemitismo, o seu confes-
so desamor pelas crianças, o seu 
passado de colaborador com os 
nazis. Por volta de 1948, 1950, esta-
va tão malvisto na Bélgica e em 
França que ofereceu os seus servi-
ços a Walt Disney, que os recusou. 
Depois, chegou a encarar a ideia de 
se refugiar na Argentina, para onde 
partiam muitos nazis a contas com 
a justiça na Europa…” 

Depois disso, as releituras de 
Hergé e do seu Tintin (sobretudo 
em tempos de cancel culture) têm-
-se revelado difíceis. Em foco estão 
sobretudo as primeiras aventuras, 
publicadas na década de 30. Em 
2007, a Biblioteca Pública de 
Brooklyn, Nova Iorque, retirou das 
estantes a segunda aventura de 
Tintin (Tintin no Congo), tornan-
do-se a sua consulta sujeita a pedi-
do expresso à direção, com justifi-
cação da escolha.  No mesmo ano, 
um cidadão congolês interpôs em 
Bruxelas um processo com vista à 
interdição da venda da obra, ale-

Portugal não tardou a publicar as primeiras tiras com as aventuras de Tintin no jornal infantil O Papagaio, graças 
aos esforços do escritor e grande divulgador de literatura para crianças e jovens Adolfo Simões Muller.

Acusações de 
reacionarismo e 
preconceito são 
frequentemente 
extensivas ao 
primeiro álbum, 
Tintin no País dos 
Sovietes, em que, aos 
olhos de muitos, 
Hergé não se dá ao 
trabalho de esconder 
o mais primário 
anticomunismo. 

AVISO N.º 150/2021
Discussão Pública da alteração do Plano de Pormenor  

da Horta dos Pardais
Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, torna público que, nos termos 
e para os efeitos previstos nos n.os 1 e 2 do art. 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
na reunião pública de câmara realizada no dia 21 de junho de 2021, foi deliberado proceder 
à abertura de um período de 20 dias úteis para Discussão Pública da alteração do Plano de 
Pormenor da Horta dos Pardais.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil após a publicação do presente aviso 
em Diário da República.
Os elementos relativos ao plano poderão ser consultados nos seguintes locais:

•	 Instalações do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de 
Faro, no Largo de São Francisco, n.º 39, 8004-142 Faro;

•	 Página do Município na Internet, em www.cm-faro.pt.
Os locais, dias e horas onde terão lugar as sessões públicas serão publicitados na página do 
Município na Internet, em www.cm-faro.pt.
A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao termo do referido pe-
ríodo, e dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, por correio ou, ainda, por correio 
eletrónico, para o endereço geral@cm-faro.pt. com indicação expressa de “Discussão Pública 
da alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais “ e com a identificação e morada de 
contacto do signatário.
O presente aviso será publicado na 2.ª serie do Diário da República, e divulgado em dois jornais 
diários, num semanário de grande expansão nacional, num jornal de expansão local ou regional, na 
plataforma colaborativa de gestão territorial e na página da internet da Câmara Municipal de Faro. 
Paços do Município de Faro, 29 de junho de 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Faro
Rogério Bacalhau Coelho

PUB

nha de longe ao que é mais lamen-
tável.” Quando fala em méritos, 
Cotrim não hesita em falar de qua-
lidade literária e gráfica, já que Her-
gé, é sabido, era um perfeccionista: 
“O escritor Mário de Carvalho cos-
tuma dizer, com muita graça e tal-
vez com algum exagero, que foi 
com o Tintim que aprendeu tudo 
sobre a construção da narrativa. E, 
na verdade, todas as personagens 
são muito bem desenhadas, com-
pletamente tridimensionais, com 
mecanismos narrativos muito bem 
equilibrados.”  

Consciente de que as leituras 
contemporâneas de Tintin não são 
uma brincadeira de crianças, a 
Gulbenkian preparou uma série de 
iniciativas paralelas sobre a rece-
ção, também política e ideológica 
de Tintin, em Portugal, e não só. 
Entre elas, um ciclo de conferên-
cias intitulado “Hergé no Mundo 
Contemporâneo”. A primeira, que 
se realizará a 12 de novembro, tra-
tará o tema  (talvez inesperado para 
alguns) “Hergé e o Portugal do Es-
tado Novo”. 
dnot@dn.pt

gando tratar-se de “uma justifica-
ção da colonização e da suprema-
cia branca”, mas em 2012 o tribunal 
acabou por rejeitar tal pretensão. 
Na Suécia e na Grã-Bretanha pro-
cessos com o mesmo objetivo co-
nheceriam idêntico desfecho, mas 
a incomodidade não desapareceu 
por decreto. O livro é recorrente-
mente encarado como um veículo 
do colonialismo europeu, com vi-
sões estereotipadas e ofensivas das 
populações africanas. De resto, 
acusações de reacionarismo e pre-
conceito são frequentemente ex-
tensivas ao primeiro álbum, Tintin 
no País dos Sovietes, em que, aos 
olhos de muitos, Hergé não se dá 
ao trabalho de esconder o mais pri-
mário anticomunismo. 

João Paulo Cotrim compreende 
a perturbação, não a menoriza, 
mas não considera que tal seja ra-
zão para “cancelar” Hergé ou Tin-
tin: “Não há que esconder os aspe-
tos polémicos. Eu percebo a inco-
modidade, mas não me parece que 
a censura seja aceitável. Vamos lá 
discutir isto e pôr em contexto.” 
Hergé, frisa, não é sempre o mes-
mo, evoluiu, como homem da sua 
época: “ Na década de 30, como 
tantos europeus ocidentais, ele era 
desconfiado face à revolução bol-
chevique e é racista num certo sen-
tido, mesmo colonialista, como 
tantos dos seus concidadãos. Mas 
ao longo do tempo isto foi sendo 
apurado e limpo da obra. Se virmos 
Tintim na América com atenção 
encontramos uma denúncia do ca-
pitalismo e se lermos Tintim no Ti-
bete vemos um elogio extraordiná-
rio à amizade. Se tivermos de fazer 
um equilíbrio, o que vale a pena ga-
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Decorre hoje a apresenta-
ção do número da Re-
vista Ibero-americana 
de Educação (RIE) dedi-

cado aos efeitos da pandemia na 
educação, mas centrado sobre-
tudo nas transformações e nas 
oportunidades que se apresen-
tam. Este número é coordenado 
pelo prestigiado professor de 
Harvard, o venezuelano Fernan-
do Reimers, diretor do Centro de 
Investigação sobre Educação 
Global daquela universidade, 
coordenador de vários estudos 
da OCDE e do Banco Mundial e 
membro da Comissão para o Fu-

A educação como construção de oportunidades 

Opinião 
Ana Paula Laborinho

EM PARCERIA COM

PARA PREVENIR     USE  

USE  PARA SE CONECTAR 

#UseHeart #WorldHeartDay
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turo da Educação da UNESCO.  
Retomo, por isso, a simples e 

complexa definição que Reimers 
nos dá de educação como “cons-
trução de oportunidades para as 
pessoas desenvolverem as capa-
cidades e a mentalidade que as 
ajudarão a viver de forma a ter 
objetivos que valham a pena al-
cançar.” 

A pandemia que vivemos alte-
rou bruscamente o funciona-
mento da escola e dos sistemas 
educativos, com impactos previ-
síveis nas oportunidades de 
aprendizagem. Como tem vindo 
a alertar o secretário-geral das 

Nações Unidas, esta crise global 
aprofundou as desigualdades e 
reduziu as oportunidades dos 
mais vulneráveis. As perdas de 
aprendizagem ameaçam esten-
der-se a gerações futuras e apa-
gar décadas de progresso, sobre-
tudo ao nível da inclusão e da 
igualdade. É verdade que houve 
uma generalizada mobilização 
dos governos para encontrar so-
luções de ensino remoto – plata-
formas digitais, rádio, televisão, 
serviço postal –, envolvendo 
nesta gigantesca tarefa alunos, 
professores e famílias. Como se-
ria de esperar, a capacidade de 
resposta foi distinta e tornou 
ainda mais nítidas as assime-
trias. 

No artigo de abertura deste 
número da RIE, Reimers argu-
menta que a pandemia inicia a 
quinta vaga de transformações 
dos sistemas educativos da Amé-
rica Latina, aumentando as dife-
renças de oportunidades entre 
os alunos de distintas classes e 
nacionalidades. A primeira gran-
de vaga teria sido o período colo-
nial, em que se decidiu quem po-
deria aceder à educação, seguin-
do-se a vaga das independências 
(estamos em plena comemora-
ção do bicentenário), que teve a 
educação como grande bandei-
ra, mas excluindo quase sempre 
os indígenas. A terceira vaga 
ocorre com a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, que 
reconhece a educação como di-
reito, abrindo as portas à sua ge-
neralização. A quarta vaga terá 
surgido a partir dos anos 90, 
como resposta ao processo de 
democratização da região, verifi-
cando-se um aumento do inves-
timento em educação e as pri-
meiras tentativas de atenção aos 
mais pobres. Também em Portu-
gal ocorreram várias vagas. 

Pode dizer-se que nas últimas 
três décadas se conseguiram as-
sinaláveis resultados, apostando 
na formação de professores e na 
universalização da educação bá-
sica, aumentando o número de 
anos de escolaridade obrigatória 
e a autonomia das escolas, refor-
çando as medidas de inclusão e 
os níveis de exigência curricular. 

Entre 2000 e 2018, a percenta-
gem de alunos que completou a 
educação básica passou de 79% 
para 95% e, no primeiro ciclo de 
educação secundária, de 42% 
para 63%. Também a frequência 
do ensino superior na América 
Latina aumentou de 20% em 
2000 para 40% 10 anos depois, 
tendo continuado a aumentar 
até ao princípio da pandemia.    

Os desafios e as oportunida-
des que vivenciamos atualmen-
te enquanto humanidade são de 
natureza global – tomemos o 
exemplo das alterações climáti-
cas, do comércio, das pande-
mias, da segurança, da gestão da 
ciência e das suas conquistas. 
Todos eles só podem ser correta-
mente compreendidos e enfren-
tados através de uma consciên-
cia de interdependência e por 
uma visão e ação coordenada, 
coerente e complementar, em 
que a educação tem um papel 
charneira, com impactos na es-
fera pessoal e coletiva, como 
Reimers expõe no seu muito re-
cente livro Educar os Estudantes 
para Melhorar o Mundo. 

Esta quinta vaga de transfor-
mações pode ser um sucesso ou 
um desastre, aproximar ou divi-
dir. O desafio está muito além 
das competências digitais, pas-
sando por novos processos pe-
dagógicos que aprofundem o co-
nhecimento, mas também a 
compreensão e a reflexão crítica, 
e fomentem uma ação empe-
nhada e solidária no mundo a 
partir da ação individual e local.  

Este número da RIE recebeu 
156 propostas de artigos, o que 
muito diz sobre o interesse do 
tema e a reflexão que tem susci-
tado. Pela qualidade dessas pro-
postas, será publicado um se-
gundo volume, perfazendo 20 
artigos. Este é também o com-
promisso da OEI: partilhar co-
nhecimento e, assim, contribuir 
para que nos ajudemos a cons-
truir mais oportunidades para 
todos. 

 
 
Diretora em Portugal  
da Organização  
de Estados Ibero-Americanos.

A pandemia que 
vivemos alterou 
bruscamente o 
funcionamento da 
escola e dos sistemas 
educativos, com 
impactos previsíveis 
nas oportunidades 
de aprendizagem.  
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CAMILO CASTELO BRANCO
Alves e companhia
 15 outubro 

FERNANDO PESSOA
Livro do desassossego 
 Encomende no quiosque 

EÇA DE QUEIRÓS
O conde d’Abranhos 
 Encomende no quiosque 

O conde d’Abranhos

EÇA DE QUEIRÓS

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

CAMILO CASTELO BRANCO
A viúva do enforcado
 JÁ NAS BANCAS 

As máscaras do destino

FLORBELA ESPANCA

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

FLORBELA ESPANCA
Máscaras do destino
 JÁ NAS BANCAS 

ALEXANDRE HERCULANO
Eurico, o presbítero
 12 novembro 

JÚLIO DINIS
Os fidalgos da casa mourisca
 19 novembro 

E. DE QUEIRÓS E R. ORTIGÃO
O mistério da estrada de Sintra
 26 novembro 

EÇA DE QUEIRÓS
A relíquia
 3 dezembro 

ALMEIDA GARRETT
Auto de Gil Vicente
 5 novembro 

CAMILO CASTELO BRANCO
Onde está a felicidade?
 8 outubro 

ALMEIDA GARRETT
Frei Luís de Sousa
 22 outubro 

Menina e moça

BERNARDIM RIBEIRO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

BERNARDINO RIBEIRO  
Menina e moça
 29 outubro 

A farsa

RAUL BRANDÃO

ESSENCIAIS DA LITERATURA PORTUGUESA

RAUL BRANDÃO
A farsa
 1 outubro 
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A OBRA DOS ESCRITORES QUE A OBRA DOS ESCRITORES QUE 
MARCARAM O NOSSO PAÍSMARCARAM O NOSSO PAÍS

Coleção 

Essenciais  
da Literatura  
Portuguesa
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JÚLIO DINIS
A morgadinha dos canaviais
 10 dezembro 

às sextas
4,95€

+ o seu 

PUBLICIDADE
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SELEÇÃO DO ARQUIVO DN  
POR CRISTINA CAVACO, LUÍS MATIAS E SARA GUERRA

O DN  
DE HÁ CEM 

ANOS

AS NOTÍCIAS  
DE 29 DE 
SETEMBRO 
DE 1921  
PARA LER HOJE
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Os seus preferidos são os que têm 
“zero sorte associada”. Faz, com os 
amigos, longas horas de jogo às sex-
tas-feiras e ao fim de semana e elo-
gia o lado social que é possível man-
ter desta forma, inalcançável nos jo-
gos de computador em que está 
cada um em sua casa.  

Foram estes amigos as primeiras 
cobaias do Elétrico 28, um jogo 
destinado ao público familiar, com 
sorte e estratégia associados. “Es-
ses são os primeiros a serem crava-
dos para os primeiros testes. Às ve-
zes, ainda não está pronto, mas ali-
nham sempre e tentam ajudar. O 
jogo também passa a ser um boca-
dinho deles, o input que dão é mui-
to importante, mesmo que seja 
com conclusões negativas, é im-
portante para trabalhar em cima 
disso. E recorda que “uma das pri-
meiras versões do Elétrico 28 tinha 
um carteirista, que não era nada 
simpático.” 

O objetivo, diz Pedro Santos Silva, 
é que o Elétrico 28 (PVP 29,95 euros)  
seja “um desafio interessante mes-
mo para gamers mais experimenta-
dos”. Mas o mais novo dos jogadores 
pode não ter mais de 8 anos.  

Muitas vezes associados às crian-
ças, os jogos de tabuleiro são, nota 
Pedro Santos Silva, um mercado em 
franca expansão, defendido por 
uma “comunidade acérrima”. “São 
pessoas que investem imenso tem-
po nos jogos. Somos bombardea-
dos com imensa oferta, há o culto 
do novo e o “fear of missing out”. 
Mais: os entendidos procuram os 
lançamentos dos seus autores pre-
feridos, aqueles que têm títulos 

que são do nosso agrado.  
É outra mudança no mundo 

dos jogos de tabuleiro. Se hoje 
poucos sabem que na origem 
do Monopólio está a editora de 
jornais e abolicionista Lizzie 
Magie, hoje vive-se a era dos jo-

gos de autor. “Estamos na golden 
age dos jogos de tabuleiros, é ina-

creditável a quantidade de jogos 
que saem. É necessário fazermos 
essa triagem, o que  implica passar 
muitas horas a ver reviews [críticas]”. 
Os jogadores são também colecio-
nadores e, diz Pedro, tem amigos 
com 500 jogos de tabuleiro diferen-
tes na sua ludoteca. “Eu tenho qua-
se 200”.  

Não é só internacionalmente que 
o mundo dos jogos de tabuleiro 
cresce. Em Portugal, a Mebo Games 
vai no seu 20.º título, alguns deles já 
a serem vendidos internacional-
mente. Gil D’Orey mostra, no tele-
móvel, a imagem do jogo Estoril na 
versão chinesa. “Só vendemos as re-
gras, as ilustrações são deles”. É caso 
único. O habitual é venderem o jogo 
e só se traduzirem as regras. É o que 
acontece com Elétrico 28, que já 
está à venda no Japão - “A única coi-
sa que muda são as regras, que estão 
em japonês” - e se prepara para se 
apresentar a novos mercados. Pró-
xima paragem: a feira de jogos 
Spiel’21, em Essen (Alemanha), de 
14 a 17 de outubro.  
lina.santos@dn.pt

melhor solução. Também chega-
ram a pensar ter um carteirista no 
tabuleiro. Outra solução que o de-
signer gráfico abandonaria.  

Pedro Santos Silva acredita, como 
Gil D’Orey,  que, “mais do que nun-
ca, a malta está farta dos periféricos 
eletrónicos e está a voltar aos jogos 
de família e amigos à volta da mesa”. 
Ele, que fez um mestrado vocacio-
nado para os videojogos acabou por 
se virar para os jogos de tabuleiro, 
que não exigem “grandes recursos 
ou requisitos técnicos.” 

Há quase dez anos que mal liga a 
consola, continua a  trabalhar pro-
tótipos de jogos (tem dois ou três 
protótipos, um muito avançado) e a 
ser, ele próprio, um jogador de jogos 
de tabuleiro.  

 

Os últimos anos deram-lhe 
estatuto de símbolo da 
cidade e a sua imagem 
correu mundo das repor-

tagens das televisões até aos postais 
e, a partir de agora, o amarelinho 
que vai dos Prazeres à Graça é tam-
bém um jogo de tabuleiro com a 
chancela Mebo Games.  

Esta terça-feira, no Museu da Car-
ris (onde mais?), o armazém dos elé-
tricos encheu-se de mesas e jogado-
res de todas as idades para a apre-
sentação da mais recente novidade 
da Mebo Games, a editora lançada 
em 2010 por Gil D’Orey “para criar 
jogos familiares de grande qualida-
de”.  

Nas várias mesas já preparadas 
para sentar e jogar, o tabuleiro do 
Elétrico 28 mostra o desenho das 
ruas, as paragens e os respetivos 
passageiros. Não tem dado para ro-

dar, mas tem cartas que tanto ser-
vem para fazer o percurso e chegar 
aos 18 monumentos históricos 
como para apanhar os passageiros. 
O objetivo: reunir as 18 cartas cor-
respondentes a estes 18 pontos de 
referência para lisboetas e turistas. 
Só que em vez de fazer o percurso 
do verdadeiro 28, também passa 
pela Ajuda ou pelos Jerónimos.  

Uma partida joga-se numa hora, 
garante  Gil D’Orey ao DN. Ele sabe, 
melhor que ninguém que os jogos 
competem com muito entreteni-
mento. No portefólio da Mebo Ga-
mes  estão vários títulos relaciona-
dos com Portugal (Estoril, Caretos, 
Caravelas…), temas que aproxi-
mam de portugueses  potenciais jo-
gadores (e compradores).  

Neste caso, também o criador é 
português (e lisboeta). Pedro Santos 
Silva, designer gráfico e fã de jogos, 

superou o apertado crivo pelo  que 
têm de passar todos os jogos até 
chegarem à prateleira e à mesa de 
jogo: a testagem.  “Temos de fazer 
muitos testes com jogadores expe-
rimentados. Tem de se ver se o jogo 
aguenta todas as malandrices”. 

Faz dois anos que o designer se 
empenhou a desenhar a mecânica 
do jogo, o ponto de partida. Depois 
veio a temática, como conta ao DN. 
“E quando cheguei à temática [rea-
lizar um percurso], rapidamente 
cheguei à solução dos elétricos, um 
símbolo da cidade e de Portugal”.  

Na versão última, o objetivo dos 
jogadores é conduzir e apanhar pas-
sageiros por toda a cidade. Pelo ca-
minho, várias ideias foram testadas. 
Conta, por exemplo, que no início o 
plano era ser o passageiro a apanhar 
elétricos, o que, juntamente com a 
editora, concluíram que não seria a 

Eléctrico 28, conhecer Lisboa  
num jogo de tabuleiro
APRESENTAÇÃO Mais do que nunca, as pessoas querem estar juntas sem dispositivos 
eletrónicos, acredita o criador do mais recente jogo de tabuleiro português a chegar ao mercado. 
Inspirado no trajeto do clássico amarelinho que vai dos Prazeres até à Graça.  

TEXTO LINA SANTOS

Pedro Santos Silva, designer gráfico e fã de jogos, superou o apertado crivo pelo  que têm de passar todos os jogos até chegarem à prateleira e à 
mesa de jogo: a testagem.  “Temos de fazer muitos testes com jogadores experimentados. Tem de se ver se o jogo aguenta todas as malandrices”.
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Horizontais: 
1. Grande caixa com tampa plana. Produzir um efeito. 2. Esfera social. Esgaravatador. 3. O 
fruto da ateira (Brasil). Oceano. Doçura (figurado). 4. Adquirir novo vigor, novo impulso 
(figurado). Palavra havaiana que designa um tipo de lava viscosa que solidifica de forma 
áspera. 5. Congregação (figurado). Detestar. 6. Trinitrotolueno (abreviatura). Abreviatura de 
et cetera. 7. Relativo a modalidade. Espécie de padiola para transporte de doentes. 8. 
Preposição que designa posse. Espavorir. 9. Sétima letra do alfabeto grego. Nome da letra H. 
Prefixo (três). 10. Estrato. Bosque. 11. Inundar. Sulcar. 
Verticais: 
1. Penoso (figurado). Prefixo (dez). 2. Não deixar sair. Dinheiro (figurado). 3. Sal derivado do ácido 
cianídrico. Mulher que cria uma criança alheia. 4. Redução das formas linguísticas “a” e “o” numa 
só. Até agora. Prata (símbolo químico). 5. Abreviatura de manuscrito. Mata vedada. 6. Que não 
é transparente. Tanque onde se espremem ou pisam certos frutos. 7. Muro que forma o exterior 
de um edifício. Ande para lá. 8. Artigo antigo. Cadência. Símbolo de miliampere. 9. Víscera dupla. 
Carregar. 10. Avivar (o fogo). Missiva. 11. Ave de migração, columbina. Ser inconstante.

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Arca. Operar. 2. Meio. Palito. 3. Ata. 
Mar. Mel. 4. Renascer. Aa. 5. Grei. Odiar. 
6. TNT. Etc. 7. Modal. Maca. 8. De. 
Apavorar. 9. Eta. Agá. Tri. 10. Camada. 
Mata. 11. Alagar. Arar. 
Verticais: 
1. Amargo. Deca. 2. Reter. Metal. 3. 
Cianeto. Ama. 4. Ao. Ainda. Ag. 5. Ms. 
Tapada. 6. Opaco. Lagar. 7. Parede. Vá. 
8. El. Ritmo. Ma. 9. Rim. Acartar. 10. 
Atear. Carta. 11. Rola. Variar.

SUDOKU

SOLUÇÕES

O que tem de novo o “novo” Diário de Notícias
O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

CARTOON POR MIGUEL AGUIAR
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O ministro da Defesa Nacional 
propôs ao Presidente da Re-
pública, Chefe Supremo das 
Forças Armadas, a demissão 

do Chefe de Estado-Maior da Armada, 
Almirante António Maria Mendes Cala-
do. Com 64 anos, foi nomeado pela pri-
meira vez em março de 2018, suceden-
do a António Silva Ribeiro, atual Chefe 
de Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (CEMGFA). Em fevereiro des-
te ano foi reconduzido por um período 
“máximo de dois anos”. 

A demissão coincide com o dia em 
que foi anunciado o fim da task force da 
vacinação, coordenada com enorme 
sucesso por Gouveia e Melo, que será o 
mais provável sucessor. O vice-almiran-
te já tinha manifestado, inclusivamen-
te ao DN, que quando deixasse a task 
force gostaria de voltar à sua “casa”, a 

Marinha, de onde tinha saído como Co-
mandante Naval para assumir o cargo 
de Adjunto para o Planeamento do 
CEMGFA. 

Segundo a Lei Orgânica de Bases da 
Organização da Forças Armadas (LO-
BOFA), “os Chefes de Estado-Maior dos 
ramos são nomeados e exonerados 
pelo PR, sob proposta do governo, a 
qual deve ser precedida de audição, 
através do Ministro da Defesa Nacional, 
do CEMGFA”. 

Mendes Calado era especializado em 
artilharia e concluiu a sua carreira no 
mar como comandante da fragata Cor-
te Real, entre julho de 2002 e dezembro 
de 2005. Nas audições parlamentares 
deste ano sobre a proposta do governo 
para alterar a Lei de Defesa Nacional e a 
LOBOFA de forma a reforçar o poder do 
CEMGFA, Mendes Calado, tal como os 

Chefe do Estado-Maior da 
Armada demitido. Gouveia  
e Melo é o provável sucessor
MUDANÇA Almirante António Mendes Calado manifestara reservas à 
reorganização da estrutura superior das Forças Armadas proposta pelo governo. 
Ex-coordenador da Task Force da Vacina é o mais bem colocado para o cargo.

TEXTO VALENTINA MARCELINO

Mendes Calado criticou mudanças que o governo trouxe à liderança dos ramos das Forças Armadas.

Chefes do Exército e da Força Aérea, 
manifestou reservas e apresentou crí-
ticas. Ouvido na comissão parlamen-
tar de Defesa, defendeu que a reforma 
legislativa – aprovada depois por maio-
ria dos deputados – para alterar a es-
trutura das Forças Armadas “não pode 
prejudicar a competência” dos chefes 
para “comandar e para administrar o 
respetivo ramo, nem afetar a sua de-
pendência relativamente ao ministro 
da Defesa Nacional”. 

De acordo com a uma intervenção 
escrita, à qual o DN teve acesso, Men-
des Calado alertou os deputados para 
aspetos que a Marinha considerava 
“essencial” que fossem melhorados 
nos diplomas, a começar pela “auto-
nomia administrativa dos ramos e à 
clarificação das dependências dos res-
petivos Chefes de Estado-Maior”.

O CEO e fundador da Web Summit, Paddy 
Cosgrave, anunciou ontem que uma das maiores 
cimeiras tecnológicas, que se realiza em Lisboa 
desde 2016, voltará ao formato presencial, depois 
dos confinamentos impostos pela covid-19. Será 
necessário um certificado de vacinação ou um teste 
PCR negativo para aceder ao evento, que decorrerá 
de 1 a 4 de novembro. Em conferência de imprensa 
no Altice Arena, com a presença do ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, Cosgrave salientou que 
a Web Summit vai seguir a tendência dos grandes 
eventos tecnológicos e voltar a ser presencial, mas 
sem descurar os cuidados a ter no atual contexto 
pandémico: “Estamos a trabalhar com o governo e a 
Direção-Geral da Saúde para garantir que as regras 
sanitárias são cumpridas”, afirmou. O ministro da 
Economia  anunciou que o governo deverá 
apresentar um novo pacote de apoio ao 
empreendedorismo e inovação no país, a fim de 
“recuperar a mobilidade internacional”. E sublinhou 
que a cimeira tem “condições para regressar 
fisicamente”, algo que, aliado à “aposta de fixar a 
Web Summit em Portugal, vai dar um contributo 
para a recuperação da atividade [económica] no 
início da época baixa, no outono”.

BREVES

Web Summit volta a ser 
presencial, com 40 mil 
participantes

João Rendeiro, que tinha informado a justiça 
portuguesa de que ia passar uns dias a Londres, 
este verão, aproveitou para sair da Europa e fugir 
à justiça, avançou ontem à noite a TVI. O antigo 
banqueiro, condenado em três processos a penas 
de dez, cinco e três anos e meio de prisão, não 
tenciona vooltar a Portugal e não se apresentará 
para cumprir pena, acrescentou a estação. Para 
já, está em causa a pena de prisão efetiva de 
cinco anos e oito meses por ter falsificado a 
contabilidade do BPP, num caso em que foram 
lesados vários clientes – sentença que transitou 
em julgado no passado dia 17 de setembro. 
A notícia da fuga do ex-presidente do Banco 
Privado Português (BPP) foi conhecida no dia em 
que Rendeiro foi condenado a três anos e seis 
meses de prisão efetiva num processo por crimes 
de burla qualificada. Na origem deste julgamento 
está a queixa do embaixador jubilado Júlio 
Mascarenhas, que, em 2008, investiu 250 mil 
euros em obrigações do BPP, poucos meses antes 
de ser público que a instituição estava numa 
situação grave e ter pedido um aval do Estado de 
750 milhões de euros. Em maio deste ano, o 
tribunal condenou Rendeiro a 10 anos de prisão 
efetiva, que ainda está em fase de recurso, mas a 
juíza tencionava na próxima sexta-feira rever a 
medida de coação para prisão preventiva.  
O passaporte de João Rendeiro nunca foi 
apreendido.

João Rendeiro saiu da 
Europa para fugir à justiça
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