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Sete Dias  

O ‘cartoon’ de Adriano Centeno
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O deputado socialista Ascenso Si-

mões, que há semanas chamou 
“mamarracho” ao Padrão dos 

Descobrimentos e defendeu que “devia 
ter sido destruído”, acaba de ser alvo de 
uma queixa-crime por ultraje aos símbo-
los nacionais e incitamento ao ódio e à 
violência. A queixa foi apresentada no 
Departamento de Investigação e Acção 
Penal da Comarca do Porto por um simples 
cidadão, Fernando dos Santos Teixeira 
da Silva, que assim dá voz à indignação 
causada em muitos portugueses pelas de-
clarações do parlamentar do PS.

O denunciado Ascenso Luís Seixas Si-
mões, ao fazer aquelas afirmações num 
artigo publicado no matutino ‘Público’, 
“ultrajou a bandeira, as armas e os em-
blemas da soberania nacional”, insultou 
“a memória dos nossos antepassados” e 
cometeu ainda “o crime de ultraje de sím-
bolos nacionais e regionais, previsto no 
artigo 332 do Código Penal” – afirma-se 
na queixa judicial.

Ascenso Simões processado por 
ultraje a símbolos nacionais

O monumento nacional que Simões 
acha que “devia ter sido destruído” con-
tém o brasão das armas nacionais, a esfera 
armilar e o escudo português presentes 
na actual Bandeira Nacional, argumenta 
Teixeira da Silva. De resto, o Padrão dos 
Descobrimentos comporta várias Bandeiras 
Nacionais usadas desde a fundação de Por-
tugal: “A primeira Bandeira (que se pensa 
ser do tempo de D. Afonso Henriques, O 
Conquistador) que surge neste monumen-
to é segurada por Nicolau Coelho, uma das 
32 figuras da História dos Descobrimentos 
que se encontram esculpidas, quer no lado 
Este, quer no lado Oeste deste edifício 
memorável ultrajado pelo denunciado, e 
que participou na descoberta do caminho 
marítimo para a Índia com Vasco da Gama. 
A outra Bandeira (usada desde o reina-
do de D. João I ao de D. Afonso V) bem 
evidente no monumento às descobertas 
marítimas dos portugueses, é transportada 
por Martim Afonso de Sousa, que foi um 
nobre, militar e administrador colonial 
português e que, entre outras coisas, foi 

Governador da Índia” – refere-se no texto 
da queixa, a que O DIABO teve acesso.

E a denúncia prossegue: “O Padrão dos 
Descobrimentos é esculpido com as armas 
reais usadas desde D. João II a D. Sebastião. 
Eis que um dos símbolos nacionais, que 
desde há muito faz parte da nossa história, 
não pode ser objecto de negação e nem a 
sua presença em monumentos nacionais 
questionada duma forma tão insultuosa 
como foi com as palavras do denunciado”.

As palavras usadas por Ascenso Si-
mões no artigo do ‘Público’ – “devia ter 
sangue, devia ter havido mortos” – “são 
um incitamento à violência punido por 
Lei no nº 2 do Artigo 240º do Código 
Penal, bem como nas suas alíneas b) e 
d), concluindo-se desse texto a intenção 
de difamar e injuriar (do próprio) sobre 
os que defenderam e levaram a cabo a 
instauração da Democracia de forma 
pacífica”. Nos termos da queixa-crime, 
os crimes alegadamente cometidos pelo 

denunciado são agravados pela respon-
sabilidade que tem como deputado da 
Nação. Com efeito, o Código de Conduta 
dos Deputados estipula no seu articulado 
que os eleitos devem “respeitar a digni-
dade da Assembleia da República e dos 
Deputados”. Ora, segundo o queixoso, 
“emitir opiniões que ultrajem um símbolo 
nacional não pode ser um acto gratuito, 
escudado na imunidade”.

O texto da queixa conclui que ao de-
nunciado é que “falta o conhecimento da 
história”, pois “tivemos um Império, mas 
esse Império tinha gente valorosa”, e ainda 
hoje “temos um Império, um Império de 
uma Língua Internacional, um Império 
de uma Diáspora de que nos podemos 
orgulhar e um Império de Inovação que 
ombreia com os melhores”.

O queixoso indica, como primeira tes-
temunha, “Sua Excelência o Presidente 
da República, Professor Doutor Marcelo 
Rebelo de Sousa”. ■
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Sete Dias

Q uando, no final de Junho, terminar o 
seu mandato à ferente do Conselho 

da União Europeia, Portugal terá gasto 
cerca de 60 milhões de euros comunitá-
rios – a uma média de 330 mil por dia, 
durante seis meses.

Num levantamento exaustivo do esban-
jamento socialista durante a Presidência 
Portuguesa no primeiro semestre do cor-
rente ano, levado a cabo pela jornalista 
Isabel Tavares e divulgado há dias no ‘24.
sapo’, adianta-se que só em ajustes directos 
já foram gastos mais de 8 milhões.

E poderia ser ainda pior: na anterior 
Presidência Portuguesa, os gastos eleva-
ram-se a 67 milhões, e essa seria a verba 
inicialmente prevista para 2021; mas o 
Executivo de António Costa determinou 
que as despesas, desta vez, deveriam sofrer 
uma redução de até 10 por cento, em 
atenção ao estado de crise agravado pela 
pandemia. Isto apesar das restrições que, 
entretanto, esta mesma pandemia impôs 
aos eventos presenciais…

Segundo aquele levantamento, dos 67 
milhões de euros inicialmente previstos, 
perto de um terço, 23,5 milhões de euros, 
são «para recursos humanos» e o restante, 
43,5 milhões, «para bens e serviços». Com 
efeito, “a resolução do Conselho de Minis-
tros que cria a Estrutura de Missão para 
a Presidência Portuguesa do Conselho 
da União Europeia prevê a contratação 
de 179 pessoas, entre coordenadores de 
estrutura, acompanhamento técnico-
-diplomático, logística e comunicação e 

núcleo de representação permanente de 
Portugal junto da União Europeia”.

Só para a unidade de «logística e comu-
nicação» (uma especialidade do despesis-
mo socialista) “estão previstas 61 pessoas, 
responsáveis pelas reuniões e eventos em 
Portugal, a quem compete propor locais 
de reuniões e eventos ‘no respeito da boa 
gestão de recursos públicos’ e ‘critérios 
de equidade territorial’, bem como pre-
parar e equipar os respectivos locais das 
condições necessárias, estabelecer uma 
estratégia de comunicação ou assegurar a 
gestão do site”. É claro que muitas destas 
actividades acabarão por não se realizar, 
devido às restrições europeias à circulação 
e ao contacto presencial.

O óbvio paradoxo orçamental (previ-
são de altos gastos com iniciativas que não 
poderão realizar-se) foi já questionado, 
no Parlamento nacional, pelo PSD e pelo 
PAN, depois de o jornal norte-americano 
‘Politico’ ter ridicularizado o excesso de 
despesas da Presidência Portuguesa, no-
meadamente em fardamentos e garrafas 
de vinho. Mas o Governo acha tudo isso 
normal e não parece disposto a arrepiar 
caminho.

Segundo o levantamento que vimos 
citando, “até hoje a Estrutura de Missão já 
gastou 8.332.489,32 euros em ajustes direc-
tos, num total de 194 contratos realizados, 
de acordo com o Portal Base, a plataforma 
que centraliza e divulga informação sobre 
os contratos públicos sujeitos ao regime 
do Código dos Contratos Públicos. Do 

total, 29 contratos têm valor superior a 
75 mil euros e quatro ultrapassam os 350 
mil euros, o que significa que, no primeiro 
caso não poderia haver ajuste directo, 
sendo que no segundo caso seria mesmo 
necessário um visto do Tribunal de Con-
tas. Mas a lei é cheia de excepções e foi 
ao abrigo destas que, desde logo, foram 
celebrados estes acordos”.

Os quatro contratos que necessitariam 
de visto prévio do Tribunal de Contas têm 
um valor global superior 2 milhões de 
euros: 709 mil euros para a Smart Choice 
Audiovisuais, Lda (“aquisição de serviços 
de utilização em regime de aluguer e ope-
ração de equipamento de audiovisual e 
equipamento áudio/interpretação digital” 
para salas do CCB»), 446 mil euros para 
a Silhuetas Difusas (“aquisição de obra 
artística na modalidade ‘chave-na-mão’, 
para concepção, produção, transporte, 
montagem e desmontagem de obra artísti-
ca da autoria de Alexandre Farto/Vhils”), 
622,6 mil euros para a Fundação Calouste 
Gulbenkian (“criação, concepção, curado-
ria, produção e apresentação de exposição 
de arte”) e 388 mil euros para a Mercedes 
Benz Retail Unipessoal, Lda. (“aluguer à 
Estrutura de Missão de 80 viaturas para 
o transporte de delegações”).

Paulo de Morais, ex-candidato à Pre-
sidência da República e um dos princi-
pais rostos da luta contra a corrupção em 
Portugal, afirmou que “estas despesas de 
representação não chegam a ser corrup-
ção, são deslumbramento e parolice, não 
sei que outra forma há de dizer isto”. ■

Enfermeiros 
não chegam 
para os postos 
de vacinação
Achamada “task force” responsável 

pela aplicação do plano de vacina-
ção contra a Covid-19 quer aumentar 
a capacidade de administração de va-
cinas já a partir de Abril, na segunda 
fase do plano, numa altura em que se 
espera que o número de doses comece 
a chegar em maior número a Portugal. 
Contudo, não há enfermeiros suficien-
tes no Serviço Nacional de Saúde para 
corresponder a este aumento ritmo 
nos centros de vacinação em massa.

A escassez de pessoal foi confir-
mada esta semana ao matutino ‘Públi-
co’ pelas autarquias de Lisboa, Porto, 
Cascais, Loures, Sintra, Gaia, das mais 
populosas do país. Estes centros de 
saúde não conseguem assegurar novas 
equipas de enfermeiros e médicos para 
todos os espaços.

Actualmente, Portugal está a vaci-
nar cerca de 20 mil pessoas por dia. O 
objectivo seria aumentar este número 
para 60 mil em Abril e superar a barreira 
dos 100 mil já em Maio e Junho. Para 
isso, a “task force”, segundo avança o 
jornal, quer ter mais de 150 centros de 
vacinação em massa. No entanto, sem 
um reforço dos recursos humanos, não 
haverá um corpo profissional suficiente 
para dar resposta a estas metas. ■

O SEF acabou
O ministro da Administração Interna, 

Eduardo Cabrita, revelou esta sema-
na que o SEF/Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras vai passar a chamar-se SEA/
Serviço de Estrangeiros e Asilo e terá 
como função o apoio aos imigrantes e 
refugiados que vivem em Portugal. Ca-
brita explicou que a reforma, que passa 
pela separação entre as funções policiais 
e as funções de autorização de documen-
tação de imigrantes, irá desenvolver-se 
ao longo de todo este ano. 

O ministro adiantou que os inspec-
tores do SEF vão passar para a PSP, GNR 
ou para a Polícia Judiciária, tendo em 
conta “a reorganização das funções de 
natureza policial”. Segundo Cabrita, 
actualmente já cabe à PSP a segurança 
aeroportuária, sendo o controlo sani-
tário nos aeroportos feito pela PSP e 
pelo SEF articuladamente, enquanto a 
Guarda Nacional Republicana tem hoje 
as responsabilidades de guarda costei-
ra e controlo de fronteira terrestre. ■

UE: Presidência portuguesa 
gasta 330 mil euros por dia

Recomendávamos nas nossas 
páginas, há duas semanas, um 

programa de televisão dedicado 
à possibilidade de a Calçada Por-
tuguesa vir a ser declarada Patri-
mónio Cultural da Humanidade. 
Nem de propósito: na última se-
mana foi apresentada em Lisboa 
a candidatura oficial da Calçada 
Portuguesa a Património Imate-
rial Nacional. A formalização da 
proposta de Inscrição da “Arte e 
Saber-Fazer da Calçada Portugue-
sa” no Inventário Nacional do Pa-
trimónio Cultural foi formalmente 
apresentada na passada sexta-feira, 
numa cerimónia que decorreu na 
Câmara Municipal de Lisboa e que 
contou com a presença de repre-
sentantes da Associação da Calçada 
Portuguesa. ■

Calçada a património imaterial
DR
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A Maçonaria e outras 
incompreensões

Henrique netO

A decisão do PSD de apresentar 
uma proposta na Assembleia da 
República que conduza à obri-

gatoriedade de cidadãos com cargos pú-
blicos declararem a sua filiação em asso-
ciações de caracter secreto, levantou as 
habituais objecções da Maçonaria. Como 
diz o povo “quem não deve não teme” 
e, neste caso, a Maçonaria teme, o que 
justifica enrolar a questão num conjunto 
de explicações mais ou menos aceitáveis, 
como a liberdade de consciência, o que 
não resolve o debate porque ignora a 
realidade.

A realidade é conhecida. Em Portugal 
os membros da Maçonaria utilizam o seu 
dever de solidariedade e de secretismo 
para actuarem de forma concertada no 
espaço público, a fim de favorecer os seus 
membros e viciar o processo democráti-
co, nomeadamente quando se trata da 
obtenção de altos cargos em instituições 
políticas, jurídicas, financeiras, ou em 
quaisquer outros centros de poder.

Durante os quatro anos que passei no 
Parlamento assisti a várias tomadas de 
posição conjuntas de deputados membros 
da Maçonaria que, pelo meu conheci-
mento pessoal, eram posições difíceis de 
justificar por cada um, mas determinan-
tes nas votações, nomeadamente quando 
feitas em pequenos grupos de votantes 
nas comissões, onde três ou quatro votos 
no mesmo sentido podem determinar o 
sentido da decisão.

Por outro lado, há um número anor-
mal de membros conhecidos da Maço-
naria em altos cargos do Estado e da 
economia, muito superior ao que o pe-
queno número de filiados na Maçonaria 
justificaria, frequentemente sem qualquer 
outra justificação para as escolhas além 
da sua actuação conjunta e secreta. Fre-
quentemente, essa acção em combinação 
com a filiação partidária, dá aos poten-
ciais candidatos a altos cargos um poder 
político determinante, o qual nada tem 
a ver com as qualificações pessoais ou 
profissionais dos nomeados. Nomeações, 
portanto, ilegítimas e que prejudicam os 
outros candidatos que não têm esse apoio 
e são frequentemente mais qualificados. 

Apesar do secretismo usado, há sem-
pre casos de corrupção de membros da 
Maçonaria que chegam ao conhecimento 
público, o que já conduziu ao repúdio 
de alguns membros mais sensíveis da 
própria Maçonaria. O que não chega 
para impedir que todas estas questões 
sejam enroladas numa teia de justifi-
cações, mais ou menos compreensíveis 
à luz dos direitos democráticos dos ci-
dadãos individualmente, mas longe de 
qualquer ética democrática originada na 
base do secretismo colectivo. Ou seja, a 
Maçonaria usa os direitos civilizacionais 
da democracia para viciar impunemente 
o próprio funcionamento democrático 
das instituições e quando são acusados 
de corrupção, o que raramente acontece, 
quase todos se juntam na defesa comum 
dos corruptos, porque são os seus.

Em resumo, Rui Rio tem toda a razão 
em tentar colocar alguma decência neste 
forte vício de funcionamento do nosso 
regime político. Todavia, duvido que o 
consiga, o que só demonstra o poder que a 
Maçonaria tem, nomeadamente no Partido 
Socialista e noutras instituições suposta-
mente democráticas.

Entretanto, como há cerca de um ano 
escrevi neste jornal, Rui Rio continua a 
cometer um erro de que dificilmente es-
capará, o erro de pensar que consegue 
realizar algumas reformas a partir do PSD 

na oposição. Não pode, a família socialista 
nunca permitirá deixar os seus interesses 
por mãos alheias e a Maçonaria é um ins-
trumento de poder poderoso. Aparente-
mente, Rui Rio ainda não compreendeu 
que tem primeiro de chegar a Primeiro-
-ministro e só depois fazer a limpeza de-
mocrática que pretende realizar. 

Ferrovia, TAP,  
Groundforce e SATA
Durante os últimos cinco anos, os 

dois ministros das Infraestruturas que 
nos calharam em sorte não se cansaram 
de afirmar que os espanhóis não estavam 
a fazer nada na ferrovia que nos devesse 
preocupar. O Primeiro-ministro chegou 
mesmo a dizer que a linha Poceirão-Caia, 
em bitola ibérica, nos ligaria à Europa 
desde Sines. Pois bem, agora os espanhóis 
fizeram e foi o óbvio: acabaram com o 
transporte ferroviário noturno de Lisboa 
para Madrid e Hendaia, a fim de impor 
as suas novas linhas de alta velocidade de 
ligação à Europa, dizendo, com razão, que 
com os comboios que andam a 320/350 
quilómetros por hora, não se justificam as 
ligações noturnas. Assim, a pergunta que 
fazemos a Pedro Nuno Santos, de acordo 
com o que temos dito e escrito ao longo 
dos últimos cinco anos, é também óbvia: 
senhor ministro, afinal quem é que manda?

Em resposta a esta decisão espanhola, 
o ministro limitou-se a informar os portu-

gueses que vai pensar na forma de fazer 
chegar à Europa os nossos comboios de 
bitola ibérica. Sendo o pensamento livre, 
pois que pense, ainda que até hoje o seu 
pensamento só tem dado asneira. No caso 
da TAP, da Groundforce, da localização do 
novo aeroporto e do Metro de Lisboa, se 
pensou, pensou mal e assim continuará a 
ser até que o pensamento dos portugue-
ses o não deixe continuar a pensar como 
ministro.

Até esse dia, a nova linha de Lisboa 
ao Porto e daí a Vigo, continuará a ser 
pensada pelo ministro para ser construí-
da em bitola ibérica. Como os espanhóis 
estão a construir as suas próprias linhas 
em bitola UIC, o ministro continuará a 
pensar sozinho, o que os espanhóis só 
podem agradecer e os portugueses lamen-
tar. Nem todos. Há os mais distraídos e os 
mais amigos dos monopólios e inimigos 
da concorrência, que têm todo o inte-
resse em acreditar no pensamento dos 
ministros do PS, a que alguns chamam a 
grande família socialista. 

Acresce que com este ministro, cada 
cavadela, cada minhoca. Para nosso mal, 
Pedro Nuno Santos não consegue estar 
quieto e, em vez de trabalhar no senti-
do do aumento do capital da empresa 
Groundforce em Assembleia Geral, que 
é a forma civilizada de resolver os pro-
blemas das empresas, tenta a rotura dos 
privados na empresa e dos privados com 
os trabalhadores, o que é um golpe baixo 
e pouco respeitável. Provavelmente o re-
sultado será que, em vez dos lucros que a 
empresa gerou ao longo dos anos, dentro 
de algum tempo teremos mais prejuízos 
para os portugueses pagarem. É o que faz 
meter a ideologia nos negócios. 

Por falar em prejuízos para os por-
tugueses pagarem, já temos a TAP e a 
SATA a acumular os prejuízos que a crise 
e a inacção dos dirigentes vão criando. 
Levaram um ano a escrever um projecto 
de restruturação da TAP e agora estão 
docilmente à espera que a União Europeia 
nos diga o que fazer. É neste contexto 
que me arrisco a pensar – por vezes tam-
bém o faço – que a decisão de Bruxelas 
irá levantar muita poeira para o lado do 
Ministério das Infraestruturas, já que, 
infelizmente, também não é ainda pos-
sível nacionalizar a União Europeia. Mas 
veremos, a seu tempo não custa tentar 
e para quem pensou colocar as pernas 
dos investidores alemães a tremer, não 
há limite conhecido. ■
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Como choveu muito... 
PS quer encarecer a água

Suposto benefício ambiental serve de desculpa para novo tarifário

A água e a sustentabilidade estão no centro do WATER 
World Forum For Life, evento internacional agendado 

para as margens do Alqueva, em Reguengos de Monsaraz, 
no início de Junho, com conferências e actividades cultu-
rais e desportivas. O certame, promovido pela Câmara de 
Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, e organizado 
pela empresa The Race, vai ter lugar no Centro Náutico de 
Monsaraz, com “formato híbrido”, ou seja, presencial e com 
a transmissão “online” de conteúdos, devido à pandemia 
de Covid-19.

“É um evento multifacetado”, com diversas componentes, 
e “só temos pena de ainda não poder haver maior interação 
com quem quer participar, por questões de saúde pública”, 
disse o presidente da câmara, José Calixto.

Com o Alqueva, o maior lago artificial da Europa, como 
“palco”, o WATER World Forum for Life (ÁGUA Fórum 
Mundial pela Vida, em português) tem como “ponto de 
partida a água enquanto fonte da vida” e vai abordar temas 
“prementes da sustentabilidade ambiental e alertar para uma 
das maiores ameaças do século XXI”, segundo a organização.

“Este evento surge um pouco como consequência da 
estratégia das Nações Unidas”, que definiu a Década In-
ternacional para a Ação: Água para o Desenvolvimento 
Sustentável 2018-2028, e que “contém preocupações sobre 
a sustentabilidade do planeta e a boa gestão dos recursos 
hídricos”, suscitando “até questões de falta de acesso à água 
para consumo humano”, resumiu José Calixto. ■

De todos os quadrantes surgem preocupações 
com a gestão da água. O futuro adivinha-se seco 

na Península Ibérica, alertou esta semana a organi-
zação ambientalista ANP/WWF, com um relatório 
em que defende mais colaboração entre Portugal e 
Espanha para gerir rios e disponibilidade da água.

“De um modo geral, os modelos (climáticos) 
confirmam uma redução da precipitação, em con-
junto com um aumento consistente de temperaturas 
médias, resultando em maior evapotranspiração”, 
refere a Associação Natureza Portugal, representante 
nacional da organização internacional World Wide 
Fund for Nature (ANP/WWF).

O resultado disso, com tendência para um agra-
vamento até 2050, será “menos água no solo, nos rios 
e nos aquíferos à medida que avançar o século XXI”.

Os cenários possíveis decorrem de um aumento 
de temperatura no século XX e uma tendência de 
redução da precipitação, sobretudo mais a sul.

“No entanto, dada a alta variabilidade da preci-
pitação, não há uma tendência clara para o século 
XXI”, salienta o relatório.

Daí, prevê-se irregularidade “no volume, sazonali-
dade e intensidade” da precipitação e mais frequência 
de tempestades intensas.

Mesmo sem mudanças nas exigências do consumo 
humano, as plantas e os animais terão mais dificulda-
de em satisfazer todas as suas necessidades de água. 
Para os humanos, será um desafio ter disponível toda 
a água para manter o estilo de vida actual”, indica 
a organização.

A ANP/WWF defende também que haja uma 
revisão dos caudais acordados nos rios internacionais 
pela Convenção de Albufeira e que se antecipem 
eventos meteorológicos extremos na gestão das bacias 
hidrográficas, prevendo-se as circunstâncias em que 
é preciso armazenar para as secas ou garantir fluxos 
mínimos para limitar os impactos nos cursos de água.

Em toda a península o relatório defende que se 
“mude a relação com a água”, especialmente por 
parte “dos sectores produtivos que consomem mais, 
principalmente para uso agrícola”.

A ANP/WWF aponta o aumento do uso de recur-
sos em Portugal, como a irrigação intensiva a partir 
da barragem de Alqueva e, em Espanha, em Campo 
de Cartagena, como provas do “colapso provável da 
biodiversidade e a diminuição da segurança para a 
natureza e para as pessoas”.

Para a biodiversidade, o cenário é já de “crise 
evidente”, com uma descida de 84 por cento nas 
espécies de água doce entre 1970 e 2016. ■

Fórum no AlquevaFuturo mais seco

O país continua (des)go-
vernado por seres sem 
qualquer responsabi-

lidade social ou empatia com o 
cidadão a quem deviam proteger 
e para cujos problemas concretos 
deviam encontrar soluções. A úl-
tima idiotia pertence ao ministro 
do Ambiente e Acção Climática, 
que defendeu que o preço da água 
deve refletir a escassez deste re-
curso “efectivamente limitado” e 
defendeu a aposta na circularidade 
da sua utilização para promover a 
rentabilização. Ou seja, preto no 
branco, quer aumentar o preço 
da água.

Ao afirmar “sobretudo quan-
do as fontes de água são cada vez 
menos e se considera que o inves-
timento nas soluções passa unica-

Será que João Pedro Matos Fernandes, o alegado ministro do ambiente, ainda não 
percebeu que, com a pandemia, muitos portugueses caíram no desemprego e na pobreza, 

precisando que instituições de Solidariedade Social lhes paguem a factura da água?

por Maria COsta

mente pelo Estado e pela tarifa do 
cidadão”, Matos Fernandes reforça 
a questão do aumento da tarifa, 
apresentando-a não como mais 
um encargo para o depauperado 
cidadão, mas mascarado de um 
suposto benefício ambiental.

“Se o produto água está a 
tornar-se escasso, o preço deve 
refletir essa escassez, tanto mais 
que esse preço é o sinal mais forte 
que temos a dar aos utilizadores 
da água no sentido de a usarem 
de forma mais parcimoniosa”, fri-
sou João Pedro Matos Fernandes 
na abertura do 15.º Congresso da 
Água, organizado pela Associação 
Portuguesa de Recursos Hídri-
cos, onde referiu ainda que “a 
solução” para a escassez de água 
“não é conquistar novas formas 

de oferta para ganhar folga para 
mais consumo”.

O governante acrescentou que 
quando se apela para a poupança 
é por uma questão de “suficiência” 
e de “limites”, frisando que “há 
muito que ainda pode ser feito 
dentro desses limites” e apontan-
do o dedo às más utilizações que 
consomem recursos e aumentam 
custos de operação que, disse, de-
vem também ser cobrados.

“Se a água é vida e território, 
também é energia. Está presente 
de forma significativa nos custos de 
operação, na energia que alimenta 
as infraestruturas e os equipamen-
tos, no tratamento dos cada vez 
maiores caudais que chegam às 
estações elevatórias e às ETAR, 

muitos dos quais não tinham ne-
cessidade de lá estar. Se lá chegam, 
deviam também pagar esse servi-
ço”, apontou Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente con-
firmou que se referia às águas plu-
viais, “que podem e devem estar 
em redes separadas, alimentando 
os sistemas ecológicos ou sendo 
reutilizadas”, assim como às “águas 
não urbanas que beneficiaram de 
uma visão sistémica de tratamen-
to e valorização”, às “afluências 
indevidas” e às “entregas não con-
formes”.

Gestão da água
“Estes são alguns dos temas 

que, certamente, beneficiam de 
um planeamento estratégico e de 
uma abordagem concisa por parte 

dos sistemas, sejam eles multimuni-
cipais, intermunicipais ou munici-
pais, sejam em alta ou em baixa. É 
esse planeamento que queremos 
encorajar, devidamente enquadra-
do pelo plano estratégico para o 
abastecimento de água e gestão 
de águas residuais pluviais para 
o ano 2030”, considerou Matos 
Fernandes.

Para o ministro, o facto de a 
água ter começado a ser “negocia-
da em contratos futuros na bolsa 
de Nova Iorque”, em Dezembro 
de 2020, tal como o petróleo ou o 
ouro, “é mais do que simbólico”.

“É um reconhecimento da 
cada vez maior escassez de água 
que advém não só dos impactos as 
alterações climáticas, mas também 
do sobre consumo e da degradação 
da qualidade. A água é circular, faz 
todo o sentido que a nossa abor-
dagem a este recurso enquanto 
serviço de ecossistema, de produto, 
se paute pelos mesmos princípios”, 
defendeu.

O governante frisou que “a 
circularidade do recurso tem de 
ser levada para dentro da gestão 
dos sistemas e da gestão industrial”, 
nomeadamente por via de um pla-
neamento que inclua “cadastro 
atualizado, mapeamento das inter-
venções, gestão de equipamentos 
a adquirir ou a substituir e o ‘scou-
ting’ de novas tecnologias para re-
solver problemas identificados”. ■
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Pandemia faz tremer
edifício da União Europeia

A vice-presidente executiva da Co-
missão Europeia, Margrethe Ves-
tager, reconheceu que o fecho de 

fronteiras “sem avisos com antecedência” 
entre os Estados-membros “tem sido muito 
doloroso”. Para responder a esta situação, 
Bruxelas está a pensar propor “um quadro 
de emergência do mercado único” que 
permita garantir o seu funcionamento em 
alturas de crise.

Partido do princípio de que, dentro da 
UE, “a dependência não é uma fraqueza, 
mas uma força”, uma vez que os Estados-
-membros sabem que podem confiar uns 
nos outros, Margrethe Vestager adiantou 
que a Comissão Europeia está a trabalhar 
numa proposta neste sentido, para garantir 

que “todos os Estados-membros sintam e 
vejam que podem contar com os seus vizi-
nhos em alturas de crise extrema”

“Vamos insistir nisto e esperamos avançar 
muito em breve, pois aprendemos que não 
é garantido que as fronteiras se mantenham 
abertas, mesmo quando há bens necessários 
que precisam de circular”, reiterou.

Por outro lado, o ministro Siza Vieira sa-
lientou uma outra questão associada à gestão 
do mercado interno, de modo a protegê-lo 
dos “bens e serviços que não respeitam as 
normas ambientais, de segurança, sociais” 
que vigoram no bloco comunitário.

“Julgo que houve também um consenso 

bastante alargado na necessidade de sermos 
mais eficazes a assegurar o cumprimento 
destas regras por parte de todos os que ope-
ram e oferecem bens e serviços no mercado 
único”, acrescentou, defendendo que os 
produtores europeus não devem competir 
com outros que não respeitem as mesmas 
regras associadas à redução dos gases de 
efeito de estufa ou reaproveitamento dos 
resíduos da sua actividade, por exemplo.

O ministro da Economia presidiu no 
início desta semana a um Conselho informal 
de ministros responsáveis pela Competitivi-
dade da UE, na vertente da indústria e do 
mercado interno, no qual esteve em cima 
da mesa de discussão a redução da depen-
dência estratégica da economia europeia 
e a comunicação da Comissão Europeia 
designada “A década digital da Europa”, 
apresentada em 9 de Março.

De realçar que a vice-presidente exe-
cutiva da Comissão Europeia, Margrethe 
Vestager, assegurou ainda que a resposta da 
UE à crise provocada pelo Covid-19 tem “o 
que é preciso para uma recuperação forte 
e rápida” da economia.

Crise económica
Durante a conferência de imprensa con-

junta a partir de Lisboa, após o Conselho 
de Competitividade entre os 27, presidido 
pelo ministro de Estado, da Economia e 
da Transição Digital, Margrethe Vestager 
foi questionada pelos jornalistas sobre as 
disparidades entre a resposta à crise eco-
nómica entre a União Europeia (UE) e os 
Estados Unidos, provocada pelo Covid-19.

“Esta questão não é de quem tem os 
maiores fundos, mas quem pode utilizar 
os vários fundos disponíveis da melhor for-
ma”, sublinhou a responsável pela pasta 
“Uma Europa Preparada para a Era Di-
gital”, lembrando que a UE “não só tem 
o fundo de recuperação e resiliência, de 
750 mil milhões de euros, como também 
tem o orçamento a longo prazo” de 1,074 
biliões de euros.

Nesse sentido, Vestager insistiu que “o 
importante é como utilizar estes fundos 
da melhor forma possível”, acrescentando 

a pandemia alterou radicalmente a vida dos cidadãos 
e dos países. E acertou em cheio no edifício da Europa, 

já de si esburacado depois da saída do Reino Unido. O 
que se passou no dossier da vacinação e no regresso às 
fronteiras fez estalar o verniz na Comunidade Europeia.

por Marta BritO

A ministra de Estado e da Presidência sublinhou que, 
para responder à dimensão social da crise, é necessária 
“uma resposta eficaz na habitação, uma área que há 

muitos anos não tem uma resposta integrada”.

“Não é possível responder às dimensões sociais sem ter uma 
resposta eficaz na área da habitação”, afirmou Mariana Vieira 
da Silva na abertura de uma videoconferência sobre o plano 
de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Segundo a ministra, a dimensão mais inovadora do plano 
de recuperação e resiliência português (PRR) será “a resposta 
na área da habitação e, por isso, destacou a importância do 
programa de apoio ao acesso à habitação, com 1.251 milhões de 
euros destinados a acabar nos próximos anos com a habitação 
indigna, encontrando resposta para 26 mil famílias”.

Aqui incluem-se, também, uma bolsa nacional de alojamento 
urgente e temporário, “relevante para dar resposta às populações 
de sem-abrigo”, e um programa de apoio à habitação a preços 
acessíveis e ao alojamento estudantil, indicou.

Na dimensão das respostas sociais do PRR, Mariana Vieira da 
Silva frisou, por um lado, a requalificação das respostas sociais que 
já existem e, por outro, a criação de equipas multidisciplinares 
de intervenção em todos os concelhos do país, que organizem a 
resposta aos públicos mais vulneráveis nas diferentes dimensões 
da sua vulnerabilidade.

“Por isso, incluímos respostas específicas a algum tipo 
de pobreza, nomeadamente àquela que em torno das áreas 
metropolitanas se tem revelado de mais difícil intervenção, 
porque concentram vulnerabilidades múltiplas que acabam 
por se potenciar mutuamente e por limitar o impacto de 
programas de combate à pobreza”, sustentou.

A responsável recordou ainda as medidas no plano das 
qualificações, “o mais grave défice estrutural que o país acu-
mulou”.

Sabendo que a crise pandémica trará “novas dificuldades 
nas qualificações, Mariana Vieira da Silva apelou ao cuidar 
das aprendizagens, para que este período não se traduza 
num novo fardo para as futuras gerações e num novo ciclo 
de reprodução de pobreza”.

Daí que o PRR estabeleça um conjunto de respostas no 
âmbito da “modernização de oferta de ensino e formação 
profissional, mas também ao apoio de jovens na conclusão do 
ensino superior, a fim de garantir que esta crise não constitui 
um recuo na formação do ensino superior”, sublinhou.

Mariana Vieira da Silva frisou, por fim, a necessidade de 
“um Estado social que seja mais forte para todos, que possa 
retirar população da pobreza, que possa assegurar à classe 
média as condições para a concretização dos seus projetos 
de vida”. ■

Dimensão Social da crise muito pesada
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que, agora, a Comissão Europeia está a tra-
balhar com os Estados-membros no sentido 
de “permitir que os planos de recupera-
ção e resiliência sejam executados numa 
perspectiva a muito curto prazo, de modo 
a que os jovens possam entrar no merca-
do de trabalho, para que a economia seja 
mais dinâmica, para que as pessoas tenham 
mais capacidades, tenham conectividade”, 
enumerou.

Estas medidas surgem como resposta 
aos vários problemas com que os países 
se confrontaram durante a pandemia de 
Covid-19, apontou, acrescentando: “penso 
que nessa perspectiva temos o que é preciso 
para uma recuperação forte e rápida.”

Planos de recuperação
O ministro Pedro Siza Vieira subscreveu 

as declarações de Margrethe Vestager, indi-
cando que um dos objectivos da presidência 
portuguesa do Conselho da UE é que se 
consiga “muito rapidamente, completar 
os passos exigidos para implementar eficaz-
mente os planos de recuperação” nacionais.

“Penso que esse é o tópico mais impor-
tante agora, não é discutir os montantes, 
mas garantir que eles sejam implantados 
muito rapidamente”, salientou.

Para Siza Vieira, o mecanismo de recu-
peração e resiliência além de dar resposta 
à crise provocada pelo Covid-19, também 
“ajuda a dar um estímulo muito importante 
para os próximos anos”, designadamente 
no que diz respeito à “competitividade fu-
tura” e a uma “economia e sociedade mais 
verdes e digitais”.

Portugal preocupado
O ministro de Estado, da Economia e 

da Transição Digital admitiu que há uma 
“grande preocupação” na UE quanto à in-
tegridade do mercado único, que foi “posta 
à prova” durante a pandemia de Covid-19.

Após o Conselho de Competitividade, 
que decorreu de forma remota e ao qual 
presidiu a partir de Lisboa, Pedro Siza Vieira 
foi questionado, em conferência de impren-
sa, sobre o que a União Europeia (UE) 
está a fazer para que, em futuras crises, a 
circulação de matérias-primas dentro das 
fronteiras europeias não seja impedida por 
eventuais restrições dos Estados-membros.

“De facto, a integridade do nosso merca-
do único foi posta à prova durante esta crise 
pandémica. Não há que o esconder. Fechá-
mos fronteiras à livre circulação de pessoas 
e mesmo à livre circulação de mercadorias, 
e todos perdemos com isso”, apontou.

Portanto, “há uma grande preocupa-
ção com a integridade do mercado único” 
europeu, admitiu o ministro, apelando à 
cooperação entre os Estados-membros para 
que todos os cidadãos possam ter acesso a 
bens e mercadorias e, assim, aumentar a 
capacidade de produção da UE, permitin-
do, consequentemente, “gerar recursos que 
depois podem ser investidos na inovação, 
na criação de emprego qualificado e na 
melhoria do futuro”. ■

O Conselho da União Europeia (UE), actualmente 
presidido por Portugal, adotou esta semana novas 
regras para melhorar a cooperação administrativa 

no domínio da fiscalidade, passando a obrigar os operado-
res de plataformas digitais a comunicarem os rendimentos 
obtidos pelos vendedores.

Em causa estão novas regras adotadas pelo Conselho da 
UE para “enfrentar os desafios colocados pela economia 
das plataformas digitais” e que vão entrar em vigor a partir 
de 1 de Janeiro de 2023, abrangendo plataformas digitais 
localizadas tanto dentro como fora da UE (como Facebook 
ou Instagram), informa em comunicado a estrutura onde 
estão representados os Estados-membros.

Através de uma revisão da directiva europeia relativa 
à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, 
passa a existir a partir dessa data “uma obrigação para os 
operadores de plataformas digitais de comunicarem os 
rendimentos obtidos pelos vendedores nas suas plataformas 
e para os Estados-membros de trocarem automaticamente 
esta informação”, explica o Conselho da UE no comunicado.

Em concreto, de acordo com o Conselho, as novas re-
gras “permitirão às autoridades fiscais nacionais detectar 
os rendimentos obtidos através das plataformas digitais e 
determinar as obrigações fiscais relevantes”.

“O cumprimento tornar-se-á também mais fácil para os 
operadores de plataformas digitais, uma vez que a notifi-
cação só terá lugar num Estado-membro, de acordo com 
um quadro comum da UE”, adianta.

Citado pela nota, o ministro português das Finanças, 
João Leão, observa que esta é “uma importante atualização 
das regras da UE, que ajudará a garantir que os vendedo-
res activos em plataformas digitais também paguem a sua 
quota-parte de impostos”.

“É particularmente bem-vindo numa altura em que 
cada vez mais vendas são feitas através da internet e em 
que a pandemia de Covid-19 está a exercer pressão sobre as 
finanças públicas”, adianta o responsável em representação 
da presidência portuguesa da UE.

João Leão considera ainda que, “a UE está a dar um 
exemplo ao mundo, ao alargar as suas regras de trocas 
automáticas de informação à economia das plataformas 
digitais”.

Esta revisão visa, então, que as regras europeias de 
fiscalidade se passem a estender aos negócios promovidos 
através, por exemplo, de redes sociais como Facebook 
ou Instagram, que têm vindo a crescer, nomeadamente 
devido à pandemia e às medidas restritivas adoptadas às 
vendas físicas.

Porém, apesar deste crescente número de pessoas e de 
empresas utilizar plataformas digitais para vender bens ou 
fornecer serviços, tais rendimentos não são normalmente 
declarados e os impostos não são pagos.

Esta situação leva a que os Estados-membros acabem 
por perder receitas fiscais e cria desigualdades face aos 
comércios e lojas tradicionais.

Em Julho de 2020, a Europeia propôs regras para maior 
transparência fiscal na UE, visando obrigar quem ganha 
dinheiro através das plataformas “online” a pagar impos-
tos consoante as receitas arrecadadas, para assim evitar a 
evasão fiscal.

De acordo com o Conselho, as alterações à directiva sobre 
cooperação administrativa no domínio da fiscalidade visam 
ainda uma melhoria da troca de informações e da cooperação 
entre as autoridades fiscais dos Estados-membros.

Isto permitirá, por exemplo, que as autoridades compe-
tentes de dois ou mais Estados-membros realizem auditorias 
conjuntas, no âmbito de um enquadramento que estará 
operacional em todos os países a partir de 2024.

Plano B
O ministro das Finanças, João Leão, afirmou-se “bas-

tante optimista” num acordo global sobre a tributação da 
economia digital, ao nível da OCDE, mas disse que a União 
Europeia deve preparar-se para seguir em frente sozinha 
“como último recurso”.

Participando, por videoconferência, num debate sobre 
tributação da economia digital organizado pela subco-
missão de Assuntos Fiscais do Parlamento Europeu (PE), 
Leão, que preside no corrente semestre ao Conselho de 
ministros das Finanças da UE (Ecofin), disse que os “sinais” 
que chegam das negociações em curso, tanto ao nível da 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico), como do G20, abrem as perspectivas de um 
acordo “até ao Verão”.

“Estamos bastante optimistas quanto à possibilidade de 
atingirmos um acordo até meados do ano”, disse, admitindo 
que boa parte deste optimismo renovado se deve à “mudança 
importante” na atitude da administração norte-americana, 
agora liderada pelo Presidente Joe Biden.

Reiterando que a tributação da economia digital, in-
cluindo das grandes empresas tecnológicas, é uma “grande 
prioridade na agenda da presidência portuguesa do Conselho 
da EU”, para mais no contexto da actual crise provocada 
pela pandemia de Covid-19, que “força” a União a olhar 
para outras fontes de financiamento, ou recursos próprios, 
o ministro congratulou-se, por ter verificado na reunião da 
semana passada do Ecofin, que “todos os Estados-membros 
se mantêm comprometidos com o processo negocial em 
curso na OCDE e G20”.

Todavia, Leão advertiu que, embora a presidência por-
tuguesa apoie “totalmente os esforços ao nível da OCDE e 
G20”, é “claro que os resultados deste processo precisarão de 
algum tempo para ser implementados”, já que, “uma vez que 
seja materializado um acordo na OCDE, serão necessários 
ajustamentos nas leis nacionais e possivelmente de tratados 
fiscais internacionais”, subsistindo também naturalmente a 
possibilidade de não ser alcançado um compromisso global.

“Também acredito que, como último recurso, no caso 
de não haver perspectivas de um consenso internacional, a 
UE deve considerar ir em frente e desenhar a sua própria 
solução”, afirmou.

Questionado sobre calendários e prazos limite para um 
acordo global, Leão apontou que “o prazo para a conclusão 
das negociações” é, sensivelmente, até ao final da presidência 
semestral portuguesa do Conselho da UE.

“Nós temos a ambição e foi definido esse prazo como 
limite de até meados deste ano chegarmos a um acordo 
ao nível da OCDE. Também queria aqui transmitir que a 
generalidade dos países no Conselho Ecofin entendem que 
se não se conseguir chegar a um acordo – e ainda que todos 
estejam convencidos que é possível e estejam optimistas 
quanto a essa possibilidade – a Europa terá de começar, 
depois, a trabalhar numa proposta própria”, disse. ■

Vendas ‘online’ na mira do fisco
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Financiamento pós-fogo  
mal aplicado em Portugal 
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Não existe informação sobre o retorno do investimento

Uma das principais con-
clusões do estudo da 
Universidade de Aveiro 

(UA) sobre a gestão florestal pós-
-fogo que tem sido realizada em 
Portugal aponta intervenções tar-
dias e uma selecção aleatória das 
áreas a beneficiarem do financia-
mento público. A análise garante 
que a aplicação dos fundos “não 
tem respondido às necessidades” 
na proteção dos valores em risco e 
no planeamento da recuperação 
das áreas sinistradas, de forma 
mais sustentável e resiliente a 
futuros fogos.

Realizado pela investigadora 
Cristina Ribeiro, do Centro de Es-
tudos do Ambiente e do Mar da UA 
o estudo, no âmbito do Doutora-
mento realizado no Departamento 
de Ambiente e Ordenamento da 
UA, o estudo centrou-se na defini-
ção de orientações para a definição 
de uma política de gestão pós-fogo 
em Portugal, com base na articula-
ção dos interesses e necessidades 
dos agentes-chave do sector e inte-
grando o conhecimento técnico e 
científico já disponível e as experi-
ências de outras regiões do mundo. 

Foi igualmente abordada a 
aplicação dos fundos estruturais 
que Portugal tem beneficiado, 
desde os finais dos anos 80 até à 
actualidade, para intervenções de 
gestão pós-fogo. Fundos que, desde 
2007, têm com principal objetivo a 
estabilização de emergência para 
prevenir o risco, procurando a 
conservação do solo e da água, e 

promover, a médio e longo prazo, 
a regeneração e o restauro das flo-
restas afectadas. 

Com especial destaque para a 
aplicação de 25 milhões de euros 
de investimento elegível financia-
do, através do Programa de De-
senvolvimento Rural PRODER 
(2007-2013), em intervenções de 
estabilização de emergência, que 
consistiram em tratamentos de en-
costas, caminhos e linhas de água, 
tratamentos de reabilitação de po-
voamento, reflorestação e reabilita-
ção de habitats florestais, Cristina 
Ribeiro aponta duas grandes falhas 
na aplicação do financiamento.

Primeiro, “as intervenções 
foram tardiamente operaciona-
lizadas no terreno”, garante. “A 
estabilização de emergência deve 
ser realizada no terreno, imedia-
tamente após a ocorrência do 
incêndio, antes do aparecimento 
das primeiras chuvadas”, descreve, 
acrescentando: “Em Portugal, as 
intervenções financiadas no âmbi-
to do PRODER foram aprovadas 
no final do primeiro Inverno após 
a ocorrência do incêndio, havendo 
intervenções que foram aprova-
das mais tarde”. No respeitante 
às intervenções de médio e longo 
prazo, os proprietários afectados 
pelos incêndios e entrevistados 
pela investigadora, “reconheceram 
que as intervenções quando che-
garam ao terreno já não estavam 
adequadas à realidade existente, 
uma vez que a evolução do ecos-
sistema não se compadeceu com o 

tempo necessário para a aprovação 
do financiamento”.

Outra grande falha apontada 
por Cristina Ribeiro prende-se 
com a não existência de uma 
selecção das áreas a intervir. “O 
conhecimento científico e a expe-
riência internacional evidenciam 
que as intervenções, pelo menos 
as de estabilização de emergên-
cia, não podem ser realizadas em 
toda a área ardida (por questões 
temporais e económicas), mas 
devem ser feitas em áreas conside-
radas prioritárias, face aos riscos 
e valores em risco existentes na 
sua envolvente”, aponta. Efectiva-
mente, descreve, “em Portugal a 
avaliação da área ardida não tem 
identificado a área de intervenção 
prioritária, como tal as interven-
ções têm surgido aleatoriamente 
distribuídas”.

“Estes são aspectos onde há 
necessidade de evoluir para que a 
gestão pós-fogo seja rentabilizada 
em termos de tempo e das áreas 
de intervenção”, aconselha Cris-
tina Ribeiro. Cumulativamente, 
acrescenta, “há todo um processo 
de integração de agentes (especia-
listas pluridisciplinares e agentes 
nacionais, regionais e locais) na 
tomada decisão que deve também 
ser tomado em consideração”.

Lições a tomar
Para que a gestão pós-fogo rea- 

lizada em Portugal possa ser efi-
caz, Cristina Ribeiro aponta que o 
planeamento dessa gestão se deve 

iniciar ainda durante a ocorrência 
do fogo rural ou o mais rapida-
mente possível, com a avaliação 
da área ardida efectuada por uma 
equipa de especialistas multidisci-
plinar. Sendo a propriedade flo-
restal maioritariamente privada 
“a definição dos objetivos para a 
área ardida deve ser partilhada 
entre os diferentes agentes en-
volvidos”. Na realidade, explica, 
os proprietários “não se sentem 
como parte da decisão, e como 
tal planeiam as suas intervenções à 
escala da sua propriedade ou área 
que gerem”. Sendo que “no caso 
da intervenção a médio e longo 
prazo, por vezes os investimentos 
não têm continuidade”.

“O tempo que medeia entre 
a ocorrência do incêndio e a rea- 
lização efectiva das intervenções 
no terreno está a ser muito lon-

go, sobretudo na estabilização de 
emergência, o que faz com que 
as intervenções quando aconte-
cem já estejam desajustadas das 
necessidades”, reforça. “Esta rea- 
lidade demonstra a necessidade 
de tornar os processos de apro-
vação e financiamento da gestão 
pós-fogo mais céleres, para que as 
intervenções sejam realizadas mais 
rapidamente”. 

Se se conhece o custo da im-
plementação das medidas, através 
do valor financiado, “o benefício 
real obtido com o financiamento 
não é conhecido por falta da mo-
nitorização das intervenções que 
permita aferir esses resultados”. 
Mais importante do que a área 
financiada ou o valor do financia-
mento, Cristina Ribeiro diz que 
é necessário “perceber qual é o 
retorno do investimento e, efeti-
vamente, não existe informação 
sobre esses valores para os projetos 
financiados”.

“Para que a gestão pós-fogo seja 
uma oportunidade para o desen-
volvimento sustentável da floresta 
nacional, a política de gestão pós-
-fogo a desenvolver em Portugal 
deve estar enquadrada numa es-
trutura composta por duas fases, 
com objetivos específicos e com 
escalas temporais espaciais distin-
tas”. A primeira de estabilização 
de emergência decorre durante 
o primeiro ano após o fogo e a 
segunda fase, de regeneração e 
restauro da floresta, que surge na 
continuidade da anterior, decor-
rerá até cerca de cinco anos após 
a ocorrência do sinistro.

Paralelamente, a investigado-
ra diz que o país deve estar dotado 
de equipas de especialistas plu-
ridisciplinares, para a avaliação, 
regeneração e restauro das áreas 
ardidas, deve decretar orienta-
ções nacionais para a criação da 
equipa de agentes nacionais, re-
gionais e locais que acompanhem 
cada fogo rural, disponibilizar os 
mecanismos necessários para o 
seu funcionamento e criar um 
Fundo de Emergência que seja 
facilmente disponibilizado e per-
mita avançar imediatamente com 
os trabalhos necessários após o 
fogo rural. ■

A investigadora Cristina Ribeiro

Um estudo da 
Universidade de Aveiro 

aponta para a falta de 
método e de visão na 
aplicação dos fundos 

estruturais que Portugal 
tem recebido, desde 

os anos 80, destinados 
à gestão das áreas 

sinistradas por incêndios.
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Política

Bicadas

DR

 

I hor Homeniuk. O cidadão 
ucraniano que morreu às 
mãos das autoridades portu-

guesas no aeroporto de Lisboa, em 
circunstâncias que o julgamento 
vai trazendo agora a lume.

Para lá da barbárie do trata-
mento ministrado pelos autores 
– que merece o profundo repú-
dio e condenação severa, se tal se 
provar, por parte das instâncias 
judiciais – há todo um novelo de 
responsabilidades políticas que 
cumpriria apurar.

A investigação da IGAI, apesar 
da notória, conhecida e recorrente 
falta de meios, foi muito além da 
do MP. Conseguiu encontrar falhas 
graves na cadeia de comando e 

demonstrou que as cúpulas bem 
sabiam o que se passava. O ‘timeli-
ne’ é conhecido e bem demonstra-
tivo como, até à última, se tentou 
abafar a questão, esconder as falhas 
e enjeitar responsabilidades.

Cabrita mentiu, na Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Di-
reitos, Liberdades e Garantias e 
nada lhe aconteceu, como se fosse 
normal e aceitável um ministro 
mentir…

Ao invés de apresentar a de-
missão, apresentou um plano 
de extinção do SEF, passando a 
mensagem que tais procedimentos 
eram recorrentes e que importava 
cortar o mal pela raíz.

Só quem nunca trabalhou com 
o SEF pode admitir tal asserção. Há 
muito que o SEF pugna por um 
tratamento digno, assistencialista 

e cooperante com os cidadãos es-
trangeiros e demais intervenientes 
processuais. Para além de órgão 
com competências policiais espe-
cializadas (que as outras polícias 
não têm), tem uma vertente admi-
nistrativa e processual de regula-
rização documental em território 
nacional. Apenas e tão só cumpria 
que estas competências administra-
tivas fossem descentralizadas, po-
dendo, nalgumas situações serem 
atribuídas às câmaras municipais, 
beneficiando das estruturas e pes-
soal que estas comportam, para 
melhor, mais rápida e eficiente-
mente responderem às solicitações 
de procura.

Isto disse-o ao Secretário de 
Estado da Administração Inter-
na, numa conferência na qual fui 
convidado como orador.

Mas Cabrita tinha de salvar a 

pele e esta solução não era suficien-
te para deslocar o foco dos holo-
fotes da sua pessoa. Ao invés, num 
exercício puramente egoístico de 
salvar a própria pele, propôs uma 
fusão de serviços, de competências, 
de pessoal, sem qualquer estudo 
prévio, sem qualquer benefício 
claro e contra o parecer de todos 
os especialistas.

Assim é, neste país e neste Go-
verno em que as responsabilidades 
parecem órfãs de pai e mãe e nin-
guém se questiona quanto é que 
uma (má) decisão custa ao erário 
público, à nossa segurança, à nossa 
soberania. Cabrita mantém-se à 
tona, respirando com dificuldade, 
num país onde o primeiro-ministro 
nada diz, o Presidente não contra-
diz, nem questiona, a Assembleia 
da República é cúmplice, fâmulo 
e refém de um partido e a Comu-
nicação Social silente e permissiva 

com as opções legislativas.

Esta reestruturação terá custos, 
muito para lá dos financeiros. Terá 
o custo, a anos, da inoperância dos 
serviços, o custo da duplicação de 
meios e de competências, o custo 
da imprevisibilidade das decisões 
em função do órgão competente, 
o custo da territorialidade, o custo 
da integração de pessoal especiali-
zado em serviços com um modus 
operandi diferente…

Conviria a Cabrita ler o porquê 
da criação do SEF e, nomeadamen-
te o porquê da atribuição a esse 
serviço de competências próprias e 
da sua separação da GNR (na qual 
ele agora pretende reintegrar).

É que Cabrita não é um ilumi-
nado, é uma luminária cuja luz 
vai esmorecendo à medida que o 
tempo passa… ■

Falta o diagnóstico 
do Dr. Carvalho
Depois do tropeção de Joe Biden nas 

escadas do Air Force One, estamos ain-
da à espera da análise e diagnóstico de 
José Alberto de Carvalho às maleitas e 
enfermidades do Presidente. Pelo menos 
com a atenção e carinho que dedicou ao 
Presidente Trump quando este saiu do 
hospital após a sua crise de Covid-19.

Vanessa de Queiroz
Chama-se Vanessa Vera Cruz Lima 

a investigadora cabo-verdiana que deu 
tanto que falar com a sua pesquisa de 
passagens racistas em ‘Os Maias’ de Eça 
de Queiroz. Está descoberto outro maná 
e vamos agora, com certeza, assistir a uma 
romaria de “investigadores”, dos bolseiros 

do Prof. Boaventura aos consultores do 
Dr. Mamadou, a investigarem o racismo 
nos nossos clássicos. Têm muito por onde 
esgravatar e não vão faltar fundos “anti 
racistas” para financiar tais estudos.

O ‘newspeak’  
casakassez
Segundo o artigo da jornalista Tâ-

nia Pereirinha, o Conselho Económico 
Social, presidido desde Julho de 2020 
pelo deputado socialista Francisco Assis, 
decidiu arranjar uma linguagem “neutra 
e inclusiva”. A regra base é quase sempre 
a mesma: em vez da primazia do género 
masculino, invariavelmente usado quan-
do é necessário fazer generalizações, 
sugere-se que se transforme o substan-
tivo em adjectivo e se lhe acrescente “a 

população”, ou “as pessoas”. Assim, os 
desempregados passam a ser “a popula-
ção desempregada”, os migrantes serão 
“a população migrante”, os pensionistas 
serão “a população pensionista”, os con-
tribuintes “a população contribuinte” e 
por aí em diante – sendo que a proposta 
alternativa para gestores é irregular: “a 
população em cargos de gestão”; outra 
opção será a de “especificar os dois de-
terminantes”: “o trabalhador e a traba-
lhadora”, “o pensionista e a pensionista”, 
“o migrante e a migrante”.

A prendada inventora deste ‘newspeak’ 
é a Drª Sara Falcão Casaca que é Vice 
Presidente-Vice Presidenta do CES, in-
forma o mesmo artigo e artiga, pertence 
à população socióloga e é “especialista em 

questões de igualdade”, isto é, uma Equó-
loga, Equólogo, ou pessoa pertencente 
à população igualitária. O CES já está a 
fazer a experiência na nova linguagem Ca-
sakassez. Por exemplo, as primeiras linhas 
do Manifesto Comunista ficariam assim:

“Anda um espectro e uma espectra 
pela Europa - o espectro e a espectra do 
Comunismo e da Comunisma. Todos os 
poderes e todas as poderas da velha (e 
do velho) Europa (Europo) se aliaram 
para uma santa caçada a este espectro e 
a esta espectra, o papa e a papa, o tsar e 
a tsarina Metternich e a companheira, 
Guizo e a companheira, radicais franceses 
e francesas e polícias alemães e mulheres 
polícias alemãs.”

Perguntado pelo Observador se fazia 
sentido este novo manual em plena pan-
demia, Assis respondeu que “não estamos 
em estado de paralisia nem impedidos 
de pensar”.

Que faria se estivessem…

Queixem-se,  
camaradas!
Os representantes portugueses no 

Conselho Geral e de Supervisão da EDP 
foram saneados e substituídos por chineses 
e espanhóis e outros estrangeiros. Verdade 
que os accionistas maioritários são os chi-
neses das Três Gargantas e os espanhóis 
da Oppidum, e dos portugueses só restam 
os pequenos accionistas.

Quando os comunistas e bloquistas se 
queixam dos “capitalistas”, será bom que 
vão falar com os seus correligionários do 
Partido Comunista Chinês, proprietário 
da Three Gorges, a quem pagam a elec-
tricidade mais cara da Europa. ■

Quanto custa um ministro?
nunO da COsta nata

advogado
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Justiça amiga  
dos batoteiros 
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OpiniãoCom tal ministra, como pode um país ser um verdadeiro Estado de Direito?

A justiça Portuguesa é lenta, “desbalan-
ceada”, e não é cega, pois abre bem 
os olhos para pender para favorecer 

quem enriquece à custa dos contribuintes: 
amigos de governantes, ex-governantes, 
presidentes de câmara, outros nomeados 
políticos e presidentes de clubes de futebol.  

Infelizmente, em Portugal, tal como nou-
tros países atrasados economicamente, e 
precisamente por causa disso, a tradição 
na justiça, nos peritos de variadas áreas e na 
comunicação social, é de submissão quase 
total aos poderosos. A coragem e a verdade 
não são valorizadas em países pobres, por-
que imbuídos de uma cultura de cobardia 
e mentira, que esconde sempre, sem nunca 
resolver, os problemas desses países. 

Sem surpresas, portanto, a justiça portu-
guesa já tem ordens para absolver os políticos 
que tenham feito batota nas vacinas. Ouvimos  
a ministra da Justiça anunciar, numa entrevista 
ao jornal Público, de olhos bem abertos e 
sempre a pender para o mesmo lado  que, 
mais uma vez,  basicamente, a justiça portu-
guesa não vai fazer nada contra políticos (ou 
nomeados políticos) poderosos que, a nível 
nacional ou localmente, desviaram – para 
proveito próprio, dos seus familiares ou dos 
amigos – as escassas vacinas que eram cruciais 
para salvar a vida de idosos anónimos. Van 
Dunem deixou já claro que “não será fácil” 
para os tribunais apurarem crimes.

A impunidade impera, em vez da verda-
de, como sempre na nossa justiça quando 
se trata da classe política. A ministra tentou 
ocultar que muitas das sobras foram rou-
badas criminosamente por políticos, para 
proveito próprio e com potenciais perdas 
de vidas de idosos. Insinuou que, na maio-
ria dos casos, tais políticos, afinal, as distri-
buiram bondosamente pela comunidade. 
Salientou “situações em que faz mais sentido 
usar a vacina no senhor da pastelaria do que 
desperdiçá-la.” Sim, realmente, tirando uma 
única situação numa pastelaria específica 
ao pé do INEM do Porto, devem ter sido 
imensos os outros casos de pasteleiros e de-
mais cidadãos anónimos a quem os políticos 
distribuíram vacinas primeiro que ao seu 
círculo imediato de familiares e amigos… 
Com tal ministra da Justiça, como pode um 
país ser um verdadeiro Estado de Direito 
e sair da pobreza que a falta de ética e de 
sentido de justiça geram? Como se podem 
responsabilizar os governantes do que quer 
que seja, mesmo com vidas em jogo?

Segundo o bastonário da ordem dos 
advogados, Menezes Leitão, a justiça por-
tuguesa já leva anos de atraso em processos 
e só dá acesso fácil aos portugueses muitos 
ricos. Para ele, com a pandemia, a situação 
só está a ficar pior, principalmente devido 
à desatenção desta ministra. Segundo a 
comissão europeia para a eficiência na jus-
tiça, a portuguesa é nula e leva três anos a 
resolver casos administrativos enquanto a 
média europeia é de menos de um ano.

Também para o autor destas linhas, que 
vive e tem vivido em países ricos e prósperos, 
onde a justiça é rápida, com os pratos da 
balança equilibrados pela verdade dos factos 

e de olhos vendados perante o poder dos 
acusados, é doloroso ver o contraste com 
a nossa justiça terceiro-mundista.  

Tal como na antiga Angola de José Edu-
ardo dos Santos, nada acontece a amigos do 
Presidente da República, como Ricardo Es-
pirito Santo Salgado, que faliu os contribuin-
tes. É doloroso ver o juiz Ivo Rosa sempre a 
pender para o lado dos poderosos e nunca 
para o lado dos milhões de contribuintes 
portugueses que lhe pagam o salário.  Este 
mês o poderoso beneficiado por este juiz 
foi Antonio Mexia, que viu revertida a sua 
suspensão da EDP, no passado foi Sócrates, 
com casas de luxo adquiridas com fundos de 
origem inexplicável. Que Rosa quis devolver 
a sociedades off-shores. Enfim. 

Infelizmente este magistrado não é 
caso único no desmoronar da credibili-
dade do Estado de Direito em Portugal 
perante a complacência desta ministra. Há 
juízes acusados de, a troco de subornos 
e viagens milionárias, ditarem, de olhos 
abertos, sentenças favoráveis a presidentes 
de clubes de futebol, como o do Benfica. 
Tudo deverá prescrever, como sempre. Há 
juízes que absolvem presidentes de câmara 
explicando-nos, de olhos bem abertos e 
balança bem pendida sempre para o mes-
mo lado, que políticos, como um autarca 
em Castelo Branco, usaram o dinheiro dos 
contribuintes “contra lei” para favorecer 
empresas do pai, do sogro e da mulher, 
mas “não quiseram favorecer a família”.  

Do interior do país à capital, o compor-
tamento judicial é o mesmo: o presidente 
do Tribunal de Contas e a Procuradora 
Geral da República foram nomeados pelo 

poder político por abrirem bem os olhos 
quando se trata de favorecer a classe política. 
Os seus predecessores, que os fechavam 
perante acusados poderosos e se focavam 
nos factos, foram despedidos. O nosso pro-
curador europeu foi nomeado pela ministra 
da Justiça com base em “gralhas” que em-
belezaram o seu currículo, para este poder 
passar à frente da candidata escolhida pela 
Comissão Europeia e poder balancear o 
peso da Justiça, uma vez mais, para o lado 
que favorece os políticos que cometem tais 
“gralhas” nas nomeações de magistrados 
ou nas contas do Estado. Tanto se lhe dá. 

Agora sabemos que a justiça portuguesa 
nem sequer serve para assegurar que não 
haja políticos criminosos a desviarem vaci-
nas de idosos, mesmo que estes, por serem 
privados de vacinas, venham a morrer. Para 
que serve, então, a justiça portuguesa?  Vi-
vemos mesmo num Estado de Direito, ou 
numa teia aterradora do partido invisível 
dos negócios misturados com políticos fa-
vorecidos?  E no meio desta calamidade 
judicial, quase maior que a pandemia, não 
se questiona nem se fala sequer de uma 
única reforma da Justiça? 

Relevantemente, ao pesquisarmos o 
nome do marido da actual ministra da 
Justiça, na portal base de contratos com o 
Estado encontramos 47 contratos. Assim, 
assumimos que o casal Van Dunem está 
satisfeito com o estado do Estado e da justiça 
portuguesa e acham que não se passa nada 
de significativo, ao contrário do autor destas 
linhas, de Paulo Morais que já escreveu 
brilhantemente sobre este casal ou do já 
citado bastonário dos advogados. Aliás o 
senhor esposo da ministra da justiça foi 
recentemente subscritor duma carta, no 
Público, a defender a mulher, o governo 
da mulher e a exigir aos jornalistas dos te-
lejornais, basicamente, que tivessem muito 
cuidado para não questionarem fortemente 
o governo com um dos piores resultados 
do mundo na Covid-19. A solução para a 
deterioração total do país é não questionar 
nada? Tudo calado? Tudo intimidado? Tudo 
censurado?  Promover ainda mais a cultura 
já vigente de cobardia e mentira para que 
tudo se ignore, nada se resolva e Portugal 
continue estagnado economicamente há 20 
anos, no último lugar da Europa em tudo? 

Igualmente e com a mesma cultura de 
cobardia e submissão perante poderosos, 
muitos dos peritos científicos portugueses 
que vão às reuniões do INFARMED ou que 
aparecem em televisões, diretamente na 
mão do Estado, como a RTP, ou indireta-
mente, como a SIC, não vão lá para apresen-
tarem uma opinião livre, informada e com 
base em dados factuais, mas para pender 
para o lado de sustentar ou desculpar o 
governo.  Por exemplo, esta semana deu-se 
o caricato da “ciência com base na políti-
ca”, vendo-se o Presidente da República 
anunciar, primeiro que os peritos, novo 
confinamento até Maio. 

Continuaremos um país pobre, mal ge-
rido e sem justiça enquanto não mudarmos 
a nossa cultura cívica para mais coragem e 
mais verdade. ■
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Numa conjuntura em que jornais, rádios, 
televisões e redes sociais quase só falam de 

pandemia, tantas vezes com informações 
contraditórias, um especialista ajuda a 

distinguir o trigo do joio comunicacional.

Sociedade Estudos científicos mostram que a ‘inoculação psicológica’ é mais eficaz na resistência à desinformação do que o mero fornecimento de informação fidedigna

Uma vacina contra a desinformação

P aralelamente à implementação do 
programa de vacinação para o vírus 
SARS-CoV-2, investigadores das Ciên-

cias Psicológicas têm desenvolvido pesquisas 
acerca da possibilidade de conferir imuni-
dade à população contra a desinformação 
e notícias falsas. Obtenha neste artigo a sua 
“vacina para a desinformação”.

Não obstante esforços em contrário, im-
plementados a diferentes níveis na popula-
ção, continua a propagar-se e, diariamente, 
assistimos a novos focos um pouco por todo o 
lado. Poderíamos estar a falar do vírus SARS-
-CoV-2, cujo súbito aparecimento há pouco 
menos de um ano resultou na actual pande-
mia. Contudo, a frase de abertura do presente 
texto aplica-se igualmente à desinformação 
e notícias falsas, que encontraram na dinâ-
mica subjacente às modernas redes sociais 
uma “ecologia” adequada à sua emergência, 
propagação e efeitos adversos. 

Surpreendentemente, a analogia entre 
o SARS-CoV-2 e a desinformação nas redes 
sociais pode ir mais além do que o mero 
paralelismo superficial ensaiado nestas li-
nhas: num momento em que vacinas para 
o vírus SARS-CoV-2 foram recentemente 
desenvolvidas e implementados programas 
de vacinação, investigadores das Ciências 
Psicológicas têm estudado formas de im-
plementar estratégias similares no combate 
à desinformação.

A ideia de fomentar resistência psicoló-
gica, a nível individual, a informações falsas, 
não é recente, antes remontando à década 
de 1960. Na altura, psicólogos sociais envol-
vidos no Programa de Atitude e Persuasão 
da Universidade de Yale conduziram alguns 
estudos na tentativa de responder aos receios 
de “lavagens cerebrais” (brainwash) e per-
suasão a soldados americanos capturados 
no Extremo Oriente. É neste contexto que 
William McGuire vem a desenvolver a cha-
mada Teoria da Inoculação (1970), a qual 
tem ressurgido como alvo de vários estudos 
recentes como potencial estratégia no com-
bate às modernas versões de desinformação. 

Uma “vacina para a desinformação” mos-
tra-se particularmente promissora pois solu-
ções alternativas têm-se mostrado ineficazes 
(como por exemplo, iniciativas de correcção 
de notícias falsas que, por necessariamente se 
focarem em peças de informação particula-
res, mostram-se mais demoradas e com me-
nos alcance que a própria desinformação) ou 
mesmo resultado em efeitos adversos (como 
a implementação de algoritmos informáti-
cos que filtrem notícias falsas ou iniciativas 
legislativas e reguladoras).

A noção de inoculação psicológica segue 
de perto a ideia de base do análogo biomé-
dico: se uma pessoa for exposta a pequenas 
amostras de informação falsa, relativamente 
“enfraquecidas”, isso espoletará processos de 

raciocínio que, quais “anticorpos mentais”, 
poderão vir a ser reactivados aquando da 
futura exposição a desinformação, resultando 
num equivalente de “imunização psicológica”. 

Na sua versão clássica, uma “vacinação 
psicológica” envolve geralmente dois com-
ponentes de base, um afectivo e outro cog-
nitivo: (i) a pessoa é avisada de que vai ser 
exposta a uma peça de informação enviesada 
e falsa, similar aquelas que poderá encon-
trar no seu dia-a-dia – o propósito é aqui 
espoletar uma resposta emocional a uma 
possível “ameaça” e consequente activação 
de processos de raciocínio de resistência 
(componente afectivo); (ii) a informação 
é apresentada, podendo ser acompanhada 

de contra-argumentos e respostas possíveis 
(componente cognitiva). Uma meta-análise 
de 54 estudos clássicos acerca da “inocula-
ção psicológica” revelou que esta se mostra 
mais eficaz na resistência a desinformação 
do que o mero fornecimento de informação 
fidedigna e que o efeito de “imunização” 
se mantém por pelo menos duas semanas.

Obviamente, e tal como acontece com 
o seu análogo imunológico, o sucesso da 
inoculação psicológica depende criticamente 
de uma compreensão clara não só dos meca-
nismos e processos subjacentes às principais 
formas de desinformação para as quais se 
deseja uma imunização, mas também os fe-
nómenos psicológicos associados à respectiva 
vulnerabilidade.

Curiosamente, alguns estudos recentes 
(e.g., Pennycook e colaboradores, 2020) evi-
denciaram que, de uma forma geral e pese 
embora diferenças individuais, a capacidade 
de discernir notícias e informações falsas não 
é comensurável como a intenção de partilhar 
as mesmas nas redes sociais.

Com efeito, quando foi pedido a par-
ticipantes de um estudo que indicassem o 
grau em que acreditavam ou o grau em que 
partilhariam nas redes sociais conteúdos 
desinformativos, as respostas divergiam entre 
si. Dito de outra forma, o que motiva uma 

nunO de sÁ teiXeira
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SociedadeEstudos científicos mostram que a ‘inoculação psicológica’ é mais eficaz na resistência à desinformação do que o mero fornecimento de informação fidedigna

Uma vacina contra a desinformação

qualquer pessoa a partilhar desinformação 
não é necessariamente o grau em que a 
mesma acredita na veracidade da mesma, 
mas antes o grau em que concorda com 
parte do conteúdo ou o grau em que esse é 
consonante com a afiliação sociocultural, o 
que facilmente é compreensível se se notar 
que tendemos a ser positivamente reforçados 
(e a reforçarmos nós mesmos, com ‘likes’ e 
interacções sociais, sob a forma de comentá-
rios) pela partilha de conteúdo congruente 
com o grupo social ao qual nos identificamos, 
e não necessariamente pela veracidade e 
precisão do mesmo. 

Simultaneamente, quando indagadas a 
esse respeito, a maioria das pessoas indica que 
é relevante para elas partilhar somente in-
formação credível e precisa nas redes sociais. 
Acresce que, no mesmo estudo, quando era 
pedido às pessoas que indicassem o grau em 
que uma única notícia lhes parecia verosímil 
ou credível, relatos posteriores de intenções 
de partilha nas redes sociais para peças de 
desinformação, mesmo com conteúdo dis-
tinto, tendiam a correlacionar-se com juízos 
de credibilidade. 

Aparentemente, o mero facto de lhes ter 
sido previamente pedido que indicassem 
“até que ponto acreditavam” numa qualquer 
notícia foi suficiente para tornar saliente essa 
dimensão e, consequentemente, espoletar os 

mesmos processos cognitivos associados ao 
discernimento de notícias falsas. Este resul-
tado encapsula as condições mínimas para 
uma “inoculação psicológica” – apresentação 
de uma amostra de desinformação acompa-
nhada de um aviso de que a mesma pode 
não ser fidedigna, implicitamente presente 
na questão colocada ao participante.

Na mesma linha, outros autores têm 
procurado implementar a lógica da Teoria 
da Inoculação em pequenos jogos interac-
tivos, os quais se apresentam como “vacinas 
de largo espectro” (ainda sem versões em 
Português) para a desinformação nas redes 
sociais: Bad News (focado em Notícias Falsas, 
de uma forma geral), Harmony Square (com 
um contexto declaradamente político) e Go 
Viral (com um foco na actual pandemia e 
respectiva desinformação). Todos estes parti-
lham da mesma mecânica de jogo: o jogador 
é convidado a personificar um agente de 
desinformação com o objectivo de semear 
discórdia, confusão e cisões na “população”, 
implementando estratégias similares aquelas 
usadas para a propagação de notícias e infor-
mação falsa nas redes sociais. O desempenho 
do jogador é traduzido em ‘likes’ virtuais 
(similares a uma pontuação) e na conquista 
de insígnias (badges) quando domina uma 
de várias estratégias comuns.

O primeiro destes, Bad New, desenvol-
vido em colaboração com Sander van der 
Linden e Jon Roozenbeek, investigadores na 
Universidade de Cambridge do Reino Unido 
e líderes na pesquisa contemporânea sobre 
a Teoria da Inoculação, mostrou-se eficaz 
na melhoria da capacidade de discernir e 
resistir a desinformação, num estudo de larga 
escala com 15 mil participantes. Ainda que 
o componente activo, tal como implemen-
tado no jogo, seja um aspecto relevante na 
“inoculação psicológica”, é o seu aspecto 
informativo, instanciado no jogo sob a for-
ma de insígnias, que fornece imunidade a 
notícias falsas e conteúdo enviesado.

O leitor poderá, pois, e ainda que sem 
o aspecto lúdico, beneficiar de imediato da 
sua “vacina para a desinformação” ao apre-
ender as seguintes estratégias comummente 
usadas em notícias falsas. Note que, ainda 
que cada uma possa parecer inócua em iso-
lamento, uma campanha de desinformação 
bem-sucedida tende a usá-las em conjunto. 
Consegue identificar uma ou mais destas 
estratégias de desinformação no “feed” de 
notícias das suas redes sociais?

Falsificação da fonte: actualmente, na 
internet e redes sociais, é particularmen-
te fácil e barato adoptar um perfil ou criar 
uma página “de notícias” que simule super-
ficialmente um perito ou uma instituição 
profissional e legítima, ao mimetizar a sua 
aparência, pela adopção de logótipos e/

ou nomes aparentados. As pessoas, ao par-
tilharem informação “on line”, raramente 
prestam a devida atenção à fonte, bastando a 
alguém que apenas mimetize superficialmen-
te alguém legítimo ou de confiança para que 
possa disseminar e propagar desinformação.

Emoção: emoções como o medo, raiva 
e empatia são intrinsecamente motivantes 
e compelem as pessoas a agir – seja parti-
lhando material que activou esses estados 
emocionais, seja a reagir (sob a forma de 
comentários) a esse material. Obviamente, 
nem todo o conteúdo emocional das redes 
sociais é necessariamente falso. Contudo, e 
sabendo que as pessoas tendem a suprimir 
uma reflexão analítica quando emocional-
mente activadas, é relativamente fácil incutir 
medo, raiva ou empatia na desinformação – 
consequentemente, as pessoas irão reflectir 
menos sob a veracidade da informação e agir 
com base na forma como essa as faz sentir, 
especialmente se as emoções implicarem 
alguma urgência.

Polarização e falsa amplificação: agen-
tes de desinformação, sejam impelidos por 
uma qualquer agenda específica ou tão-so-
mente para com o objectivo em si mesmo de 
disseminar informações falsas, nem sempre 
precisam sequer de criar conteúdo original. 
A sociedade contemporânea e as redes sociais 
são ricas em clivagens entre grupos sociais e 
perspectivas sobre inúmeros assuntos. Fre-
quentemente, estas cisões e oposições são 
relativamente subtis e manejáveis no dia-a-
-dia. Contudo, é também relativamente fácil 
explorar essas para polarizar opiniões ao 
extremo e manufacturar conflitos. Uma boa 
metáfora é o caso de uma tábua de madeira 
que, quando sujeita a pressão, quebra no seu 
ponto mais fraco. É comum que conteúdo 
de desinformação explore essas linhas de 
ruptura amplificando-as e, frequentemente, 
forjando opiniões e notícias que suportem 
ambos os lados. Uma estratégia típica consiste 
no uso de “bots” – programas informáticos 
autónomos que “partilham” informação nas 
redes sociais simulando utilizadores legíti-

mos. Um pequeno exército de “bots” pode 
ser suficiente para que um assunto ganhe 
tracção nas redes sociais e pareça bem mais 
relevante e prevalente do que realmente é.

Conspiração: teorias da conspiração 
são sedutoras – fornecem uma perspectiva 
sob o mundo que dota os seus seguidores de 
uma sensação de compreensão e domínio 
sob o mesmo. A ideia de que sabemos ou 
nos apercebemos de algo que a maioria das 
pessoas ignora pode ser inebriante e fazer 
alguém sentir-se superior e/ou mais capaz. A 
internet e as redes sociais fornecem uma base 
de interacções e partilha de informação que 
facilmente alimenta teorias conspiratórias. 
Quando orquestradas de forma a se oporem 
ou lançarem dúvidas sobre uma “narrativa 
oficial” podem ser propositadamente usadas 
como veículo de desinformação.

Descredibilização: inevitavelmente, 
qualquer peça de desinformação que ga-
nhe destaque e relevo na sociedade e redes 
sociais virá a ser alvo de refutação, seja por 
esforços colectivos de verificação de factos, 
seja por cidadãos individuais. Quando tal 
ocorre, a estratégia típica consiste na ten-
tativa de descredibilizar ou questionar a 
legitimidade desses. Note-se que, para ma-
nutenção e amplificação de desinformação, 
não é necessário (e até é contraprodutivo) 
responder às vozes críticas ou aos respectivos 
argumentos – basta deflectir a atenção para 
a credibilidade dessas, modificando assim o 
foco e preservando a desinformação que se 
pretende disseminar. A descredibilização não 
precisa sequer de ser fidedigna – a lógica 
consiste antes em fomentar uma ideia de 
“onde há fumo, há fogo”.

‘Trolling’: este termo anglófono descreve 
a técnica apelidada em Português de “Pesca 
Corrico”, em que uma amostra de isco é ar-
rastada por um barco em movimento lento 
para atrair peixes. Veio a ser adaptado e am-
plamente utilizado na internet e redes sociais 
para designar comentários que deliberada-
mente provocatórios ou controversos, com 
o intuito de espoletar respostas emocionais 
e ludibriar as pessoas a encetarem uma dis-
cussão. Frequente em virtualmente qualquer 
rede social, o “trolling” pode ser facilmente 
explorado por campanhas de desinformação 
para minar a credibilidade de vozes opostas, 
mudar o foco da discussão como distracção 
ou para atrair seguidores e comentários para 
um dado tópico que pretende amplificar. ■
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Professor Pedro Soares Martínez 
ou o triunfo da aristocracia

F oi algures na década de 70 do século 
passado que conheci o Professor 
Pedro Soares Martínez. Contava 

16 anos de idade e era caloiro de Direito 
quando o vi assomar à porta de uma sala 
da Faculdade de Direito de Lisboa para 
leccionar a disciplina de Economia Po-
lítica. Correcto, sereno, amável, de fato 
completo azul escuro e gravata “ton sur 
ton” a condizer, gesto largo e elegante, 
preleccionou o mestre em 50 minutos 
uma peça de oratória superior que me 
conduziu a regiões tão elevadas quanto 
distantes desta matéria introdutória da 
ciência jurídica. Possuindo vasta cultura 
histórica, filosófica, literária e política, do-
minando como poucos as artes da retórica 
e da dialéctica, logo me apercebi de que 
o Professor Soares Martínez seria capaz 
de ensinar tudo quanto quisesse, dentro 
e fora da sua área de especialidade. Assim 
a vida veio a comprová-lo, com efeito. Di-
reito Corporativo, Direito Fiscal, Direito 
Comercial, Direito Internacional, Direito 
do Trabalho, Ciência Política, Filosofia do 
Direito, História do Direito, História Di-
plomática foram domínios que, um após 
outro – ou vários, concomitantemente – 
talou, desbravou, cultivou, seja através da 
palavra oral, seja através da palavra escrita, 
da arte de redigir, “métier” tão árduo 
que Nietzsche o comparava a esculpir 
ou talhar uma madeira dura. Eis o que 
explica os êxitos editoriais que alcançou, 
os prémios académicos que arrecadou, os 
cargos culturais que foi desempenhando 
ao longo de uma vida particularmente 
rica e fecunda, v.g.: Vice-Presidente da 
Academia das Ciências, Académico de nú-
mero da Academia da História, membro 
da Association Henri Capitant, de Paris, 
sócio do Instituto Histórico e Geographi-
co Brasileiro, membro da Real Academia 
de la História, de Madrid, membro do 
Conselho de Lugar-Tenência do Duque 
de Bragança, cavaleiro “gratia magistrale” 
da Ordem Soberana Militar de Malta e 
outros, muitos outros. Eis o que permi-
tirá explicar, também, a rica bibliografia 
activa de que foi sendo autor, constituída 
por mais de mil títulos, éditos e inéditos, 
entre lições, compêndios, manuais, tra-
tados, palestras, conferências, alegações 
jurídicas, textos de doutrina, saudações 
universitárias e académicas, rol opulento 
que faz deste mestre uma das figuras mais 
notáveis da Universidade Portuguesa do 
último século.

GOnÇaLO saMpaiO  
e MeLLO
professor da Faculdade de direito 
da universidade de Lisboa

2. Corria o ano de 1996, data da jubi-
lação do Professor Pedro Soares Martínez, 
quando foi constituída uma comissão des-
tinada a homenagear a sua figura e a sua 
obra literária. Integraram-na doze vultos, 
cujo nome importa registar aqui: João Hall 
Themido, Embaixador de Portugal; Joa-
quim Veríssimo Serrão, Presidente da Aca-
demia Portuguesa da História; Aníbal Pinto 
de Castro, Director da Biblioteca-Geral da 
Universidade de Coimbra; António Dias 
Farinha, Professor da Faculdade de Letras 
de Lisboa; Joaquim da Silva Cunha, Pro-
fessor da Faculdade de Direito de Lisboa; 
António de Sousa Franco, Ministro das Fi-
nanças; Eduardo Paz Ferreira, Professor da 
Faculdade de Direito de Lisboa; José Luís 
Saldanha Sanches, Professor da Faculdade 
de Direito de Lisboa; Isabel Marques da 
Silva, Assistente da Faculdade de Direito 
da Universidade Católica; Ricardo Sá Fer-
nandes, Assistente da Faculdade de Direito 
de Lisboa; Alexandra von Bohm-Amolly, 
Assistente da Faculdade de Direito de Lis-
boa; eu próprio, na qualidade de Secretário 
menor do grupo em referência. Uma vez 
feitos os contactos de estilo junto da Livraria 
Almedina de Coimbra, foi dada à estampa 
uma Coletânea de Estudos de grande apuro 
gráfico e estético que o mercado livreiro 
rapidamente absorveu. Recordo como 
se fosse ontem a capa da Obra, plasmada 
sobre um óleo de Quentin Metsys existen-
te no Museu do Louvre, as imagens que 
a adornaram (telas de Luís Guimarães e 
Isaac Seruya Torres e caricatura de Amé-
rico Amarelhe) e, sobretudo, o respectivo 
conteúdo, para o qual confluíram trabalhos 
de mais de 70 personalidades nacionais e 
estrangeiras. François Terré, Blas Piñar, 
Eusebio González, Guillermo Morón, An-
tónio García y García, Fraga Iribarne, Ruy 
de Albuquerque, Martim de Albuquerque, 
Carlos Bessa, António Braz Teixeira, Jaime 
Nogueira Pinto, Paulo Ferreira da Cunha, 
Nuno Espinosa, José Duarte Nogueira, Sílvia 
Alves, José Manuel de Villas-Boas, D. João 
de Castro de Mendia, Adriano Moreira, 
Carlos Fernandes, Mário Raposo, Fernando 
Guedes, João Bigotte Chorão, Mário Bigotte 
Chorão, Eduardo Santos Silva, Antunes 
Varela, Sérvulo Correia, Rui Machete, Ger-
mano Marques da Silva, Paulo de Pitta e 
Cunha, Fernando Araújo, Jorge Braga de 
Macedo, Augusto de Athayde, Carlos Blan-
co de Morais, Paulo Otero, Carlos Lobo, 
João Morais Leitão, Francisco de Sousa da 
Câmara, Rui Barreira foram alguns dos 
autores que incluíram o seu nome neste 
rol, homenagem lídima a um “prínceps” 
do Direito, da História, da Literatura, da 
Filosofia e da Política.

3. Vêm estas linhas a propósito do ani-
versário do Professor Pedro Soares Martí-

nez, que completou há pouco 95 anos de 
idade e 70 de docência universitária. Espí-
rito cuja conduta se norteou sempre pelo 
doutrinarismo sem jamais resvalar para o 
contorcionismo ou para a subserviência; 

homem “lúdico” no sentido em que os 
filósofos utilizam o vocábulo e “prudente” 
no sentido em que os moralistas o fazem; 
escritor de estofo e memorialista de mérito 
mercê da riqueza e diversidade dos assun-
tos versados; coleccionador de fino gosto 
e largo conhecimento estético; “causeur” 
de grande interesse e poder de sugestão; 
católico e monárquico mercê da formação 
que recebeu e soube aprimorar; defensor 
de concepções chegadas ao essencialismo, 
ao legitimismo, ao jusnaturalismo, ao cor-
porativismo e ao personalismo; patriota 
coerente e irredutível – é o Professor Pedro 
Soares Martínez um exemplo de “clerc”, 
um aristocrata no verdadeiro sentido da 
palavra. Homens destes, de semelhan-
te estatura espiritual e cívica, são raros; 
sempre o foram, sempre o serão. Mas são 
eles que dignificam a espécie humana. 
“Bonum certamen certavi, cursum con-
sumavi, fidem servavi…”. ■

“possuindo vasta cultura 
histórica, filosófica, literária 
e política, dominando como 
poucos as artes da retórica 
e da dialéctica, o professor 

soares Martínez seria capaz 
de ensinar tudo quanto 

quisesse, dentro e fora da 
sua área de especialidade”
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Presença portuguesa no Brasil

tocar a rebate
eduardO BritO COeLHO
Coronel engº (ref.)

aristóteLes 
druMMOnd
Jornalista brasileiro
Comendador da Ordem do Mérito 
da república portuguesa

Embora os acordos entre Portugal e 
Brasil tenham evoluído muito nas 
últimas décadas e a CPLP não ter ga-

nho a relevância sonhada por Mário Soares 
e Itamar Franco, sob a inspiração de José 
Aparecido de Oliveira, a memória da lusi-
tanidade no país é imensa. A comunidade 
portuguesa vem diminuindo, com maior 
presença das classes médias no pós-25 de 
Abril, em que parte da segunda geração 
de exilados ficou no Brasil. Mas perma-
necem os traços culturais na literatura, na 
gastronomia, nas igrejas e conventos dos 
séculos XVII, XVIII e XIX, na arquitetura 
de centenas de palácios, edifícios públicos e 
sedes de fazendas, sobretudo em São Paulo, 
Estado do Rio, Minas Gerais e Goiás.

E ntre 2008 e 2012 mantive contacto 
com o já falecido dr. Manuel Lucia-
no da Silva, médico português que 

vivia nos EUA, defensor acérrimo da gesta 
heróica dos Descobrimentos portugueses, 
da naturalidade portuguesa de Cristóvão 
Colon e impulsionador do Museu da Pe-
dra de Dighton, em Massachusetts. Na 
sequência desses contactos e do que então 
li e analisei passei a crer que, antes de 
Colon, houve portugueses nas costas da 
América do Norte. 

É neste contexto que acredito que João 
Vaz Corte-Real esteve na América vinte anos 
antes de Colon e que, alguns anos mais 
tarde, os seus filhos Gaspar e Miguel Corte-
-Real, desaparecidos misteriosamente nas 
costas do Novo Mundo, assim como outros 
portugueses de 500, terão sobrevivido en-
tre os índios da América do Norte, onde 
provavelmente deixaram descendência. 

O Estado do Pará, no Norte, na Ama-
zónia, apresenta uma curiosidade na no-
menclatura de suas cidades, com forte 
presença de nomes de concelhos e cidades 
portugueses. Belém é a capital, mas há 
Santarém, Bragança, Alenquer, Óbidos, 
Almeirim, Oeiras do Pará, Melgaço, Cha-
ves, Ourém, Aveiro, Colares e Faro. A 
região norte foi a que mais guardou a 
memória portuguesa, uma vez que rece-
beu poucos imigrantes de outras partes 
do mundo. No Amazonas, um pouco de 
japoneses no início do século passado e 
de judeus sefarditas, a maioria oriundos 
do Marrocos.

Na cidade do Rio de Janeiro começam 
a ganhar relevo esses traços, desde as cal-
çadas de Copacabana, hoje espalhadas 
pela cidade, às igrejas do centro da cida-
de, aos antigos palácios da nobreza e aos 
sobrados bem portugueses conservados e, 
hoje, integrando o património histórico. 
E marcas contemporâneas como os hotéis 

Pestana, Portobay e  Villa Galé. A TAP 
é a empresa aérea com maior número 
de ligações do Brasil para a Europa, sem 
pandemia é claro. 

Mas a jóia da coroa é mesmo a sede 
do Real Gabinete Português de Leitura, 
no centro, na Rua Luís de Camões, que é 
das mais completas construções no estilo 
manuelino – gótico-renascentista – que, 
no Brasil, só tem similar na cidade de San-
tos. Uma referência arquitectónica, listada 
entre as quatro mais bonitas bibliotecas 
do mundo. Foi inaugurado pela Princesa 
Isabel, com projecto do arquitecto portu-
guês Rafael Silva Castro e abriga mais de 
300 mil livros, entre os quais a preciosa 
edição de “Os Lusíadas” de 1572. As pri-
meiras reuniões da Academia Brasileira 
tiveram lugar ali. Vale uma visita pela 
Internet a este monumento histórico tão 
fortemente português. Como referência 
de Portugal, da sua cultura, foi no seu 
salão monumental que ocorreu o velório 

do professor Marcelo Caetano.

Existe muita coisa a ser preservada e 
divulgada, não fosse essa orientação da 
nova esquerda mundial, a de procurar 
apagar o passado das nações, das religi-
ões, das culturas. Curiosamente, a nova 
cartilha destes grupos é encontrar na afro-
-descendência uma origem maior do que a 
europeia, portuguesa em particular. Logo, 
no Brasil miscigenado, com um povo maio-
ritariamente fruto da maior integração 
racial do mundo, o luso-tropicalismo de 
Gilberto Freyre. Temos uma forte influ-
ência africana, mas a base da cultura, da 
religião, é portuguesa, como são também 
os angolanos de tanto sucesso, como Mia 
Couto e Agualusa. 

Esse é o mesmo grupo integracionista 
actual, que ainda procura negar a pande-
mia e a validade das vacinas e combate o 
isolamento que vem salvando vidas. Que 
mundo!!! ■

Este assunto, votado ao esquecimen-
to, teria dado, com certeza, muitos filmes 
em Hollywood, falássemos nós a língua 
inglesa ou tivéssemos uma outra postura 
na afirmação dos nossos heróis e realiza-
ções. Sugiro, a este propósito, a leitura da 
obra “O Caramuru”, de Frei José de Santa 
Rita Durão, baseada em factos verídicos da 
vida do português Diogo Álvares Correia (o 
“Caramuru”) que, tendo naufragado nas 
costas do Brasil nos primeiros anos do séc. 
XVI, foi acolhido pelos índios e entre eles 
viveu vários anos, tendo por companheira a 
índia Paraguassu. Os filhos do Caramuru e 
de Paraguassu foram gente ilustre da gesta 
luso-brasileira. 

Basta, pois, comparar a história de Pa-
raguassu e Caramuru com a história me-
diatizada (muito fantasiosa, que se transfor-
mou num mito romântico a nível mundial) 
de Pocahontas e John Smith/John Rolfe, 
ocorrida cerca de um século mais tarde, 
para concluir que as histórias “vendidas” às 
grandes audiências pouco têm a ver com a 
relevância dos acontecimentos passados e 
com a História real. Este aspecto não é de 
somenos importância no que toca a Portugal. 
Se não forem os portugueses a conservar 

e defender a memória dos seus maiores e 
das suas epopeias, quem o fará? A questão 
da memória é, na verdade, de importân-
cia capital, já que um povo sem memória 
é um povo sem futuro. Há que repudiar 
com veemência as barbaridades proferidas 
por gente desprezível como Ascenso Simões 
(que defendeu a demolição do Padrão dos 
Descobrimentos) ou Mamadou Ba, que va-
lem tanto como baforadas de mau cheiro.

Durante o tempo em que mantive cor-
respondência com Luciano da Silva, fui con-
duzido à leitura de alguns textos sobre Gago 
Coutinho, tendo-me apercebido que o sábio 
Almirante se ocupou, nos últimos anos da 
sua vida, em provar a primazia/pioneirismo 
das navegações portuguesas no Atlântico 
Norte. Foi, pois, com esta ideia ainda pre-
sente que visualizei o vídeo da conferência 
“Novas revelações da vida do Almirante Gago 
Coutinho”, realizado pelo saudoso Professor 
Rui da Costa Pinto na Academia de Marinha, 
no dia 19/2/2019. A conferência pode ser 
vista no “site” da Academia de Marinha. 

As revelações ali avançadas permitem 
confirmar duas facetas de Gago Coutinho. 
No caso do projecto dum aparelho eléctrico 
para a comunicação de sinais, tendo em 
vista substituir a comunicação através de 
bandeiras e galhardetes, confirma-se a sua 
veia de inventor. A revelação da sua visão 
crítica em relação à Teoria da Relatividade 
de Einstein confirma a sua faceta de cientis-
ta. Estas revelações não me entusiasmaram 
por aí além, ainda que reconhecendo o seu 
valor biográfico. A conferência não aludiu, 
portanto, às derradeiras investigações histó-
ricas do Almirante.

Termino, prestando a minha singela ho-
menagem à Academia de Marinha pelo seu 
trabalho continuado em prol da Memória 
de Portugal e fazendo votos para que esta 
prestigiada instituição possa comemorar 
da forma mais condigna, em conjunto com 
outras instituições, a 1ª Travessia Aérea do 
Atlântico Sul, realizada por Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral, cujo centenário ocorre 
já em 2022. ■

Luciano da Silva,  
Gago Coutinho e 
investigações históricas

Padrão dos 
Descobrimentos  

visto do Tejo

DR
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Opinião

A felicidade primaveril 
ou a primaveril felicidade

Pensar no futuro é indispensável

DR

isaÍas aFOnsO
professor

antóniO JOãO sOares
Coronel

Oser humano vulgar, não se preocu-
pa muito com a inovação, com a 
evolução, com a mudança, dando 

mais importância à rotina, aos hábitos, às 
tradições e deixando o futuro a um palpite, 
a uma aventura e não a uma decisão bem 
pensada e preparada, seguida de uma ac-
ção bem planeada. Na realidade, o acaso e 
a esperança na sorte originam os palpites 
e as falsas decisões.

Por isso gostei de aprender a metodo-
logia para preparar a decisão e que consta 
no artigo que publiquei neste semanário, 
em 29-09-2016, pouco depois de ter sido 
convidado para nele colaborar.

O facilitismo e o improviso usado em 
muitas gestões de que costumamos espe-
rar sentido das responsabilidades, rigor e 
respeito por aqueles que vão ser as vítimas 
das imperfeições do trabalho de prepara-
ção, só criam desilusão, desagrado e perda 

O sol altaneiro na sua enclítica en-
controu o plano do Equador e 
resolveu fazer um contacto amo-

roso, num local agradável que dá pelo 
nome de Equinócio, e aí permaneceu um 
dia a desfrutar a mudança no seu percurso. 
Escolheu o mês de Março, depois dum 
Inverno rigoroso.

Estes encontros, em local aprazível, 
constituem a felicidade primaveril para 
uns e a primaveril felicidade para outros.

Numerosos casais, envolvidos pelos 
odores da felicidade, circularam pelos 
caminhos onde crescem as mimosas, dum 
amarelo de fazer inveja aos raios lumino-
sos do sol. Nas margens dos rios ou dos 
riachos é possível ver a luminosidade solar 
reflectir-se nas águas cristalinas.

de respeito por quem dirige.

Mas quando se refere “pensar no futu-
ro” não se trata apenas de planos, progra-
mas ou projectos que se prolongam por 
muitos meses ou anos, pois a ideia aplica-
-se a qualquer tarefa de que se deseja um 
bom resultado. Significa que não devemos 
perder tempo a trabalhar ao acaso, justifi-
cando “depois se verá”. Cada passo deve ser 
dado com vista ao objectivo pré-definido.

Uma situação que merece ser conside-
rada ao abordarmos este tema é a forma 
como as autoridades têm encarado a ac-
tual pandemia. Quase toda a humanidade 
se enamorou da propaganda de muitos 
milionários ligados à indústria químico-
-farmacêutica que, com os olhos no lucro, 
apenas falou em negócios de máscaras e 
vacinas. No entanto, há países que foca-
ram seriamente o sofrimento das pessoas 
e pensaram em medicamentos que com-
batessem o mal. 

Em Portugal, vários médicos confir-
mam, ao semanário Expresso, que têm 
usado a substância Ivermectina para tratar 
“centenas” de doentes com Covid-19 e com 
resultados positivos. Trata-se de um antipa-

rasitário usado contra piolhos e lombrigas. 
Os médicos que a prescrevem também a 
tomam a título preventivo, embora não 
esteja aprovada pela demorada burocracia 
como terapêutica contra a infecção, que 
tem semelhanças com a gripe em compli-
cações respiratórias.

Também o Japão acaba de anunciar a 
disponibilidade de Avigan, um anti-infla-
matório na fase final de experiência para 
tratar a infecção Covid-19, já com bons 
resultados e que pretende disponibilizar 
gratuitamente aos países que o solicitarem 
para testes.

Mas, quanto a novos medicamentos, 
quando o seu preço é baixo, a grande 
indústria dificulta a sua venda. Os gran-
des capitalistas querem controlar os seus 
lucros. Não esqueçamos, por exemplo, a 
saída do mercado da tintura de iodo por 
ter um preço baixo e ser muito eficaz na 
cura rápida de pequenos ferimentos, tendo 
sido substituída por novos medicamentos 
que, em vez de tratamento rápido, apenas 
acompanham as melhoras fazendo adiar 
a cura uma porção de dias. Esses homens 
de negócio odeiam resultados rápidos e 
pretendem tornar coisas pequenas em 

doenças com tendência crónica.

É a sua maneira de preparar o futuro, 
sem olhar ao interesse dos clientes. Isto 
faz pensar nas excepções a esta realida-
de. Como numa mensagem que recebi, 
vinda de Israel, que enumera dez boas 
notícias para a Humanidade. Cada uma 
destas contém uma inovação no âmbito 
da saúde, que torna a detecção de doen-
ças mais expedita e simples e a sua cura 
mais oportuna e rápida, tudo com menos 
intervenção de médicos e mais acção da 
informática.

Estas dez notícias, e outras que apare-
cem a citar variados aparelhos informáticos 
para detecção e cura de diversos males, 
fazem prever a redução de médicos, o que 
constituirá uma ameaça para o futuro de 
muitos jovens. 

A preparação do futuro está difícil, 
pelo que exige muita análise, que deve 
ser cuidadosa e aberta à inovação, de forma 
bem ponderada e olhando para todos os 
factores reais e potenciais.  

A apatia deve ser posta de lado e a to-
lerância deve ser bem ponderada. ■

O Homem, sempre esperto para o ne-
gócio, logo criou o Dia da Felicidade e não 
pôde escolher melhor do que aquele que 
anuncia o despertar da Natureza, a qual 
esteve hibernada durante o tempo em 
que o coração arrefeceu, sem ânimo para 
enfrentar a agressão invernal.

Depois, o corpo sacudiu-se, alegrou-se 
o espírito e as pétalas espreitaram por 
trás do pedúnculo, como a pedir autori-
zação para embelezarem o ambiente com 
a sua sinfonia de cores. O apaixonado 
apoderou-se do “bouquet” de flores e, 
ao som da sinfonia das Quatro Estações 
de Vivaldi, corre lesto para as entregar a 
quem as merece, antes que murchem e 
lhe escorram as lágrimas da saudade por 
entre os dedos trémulos.

A Felicidade é sempre primaveril, mas 
nem sempre a Primavera traz com ela a 
Felicidade. Por vezes, a doçura adia a sua 
chegada e alguém fica aguardando na so-
leira da porta que ela transporte as flores 
que merece ou as pétalas que tardam para 
lhe embelezar os cabelos do rosto.

Será que ainda virão??

A saudade é muitas vezes agressiva e 
esquece quem deseja flores ou pétalas, 
como antigamente. E fica a angústia dum 
passado que não volta.

Neste nosso dia de 21, do ano de 21, 
do século 21, diz o povo destes números 
que o três é a trilogia que Deus fez e, como 
tal, nada será olvidado.

Poderia ser que o dia fosse assinalado 
como o da alegria plena, não fora uma 
diabólica pandemia a ensombrar o dia 
do Sol que, felizmente, nos ilumina. O 
nosso espaço territorial está circunscrito 
para os passeios habituais neste início da 
Primavera. A saúde assim o exige e o medo, 
esse instinto de conservação sob a forma 
defensiva, protege-nos das investidas dum 
vírus mortífero vindo de longes paragens.

A Natureza há-de vencê-lo e o Homem 
estará a seu lado, para ambos entoarem o 
Hino dos Vencedores. O Sol continuará 
a sua viagem para nos fortalecer até à es-

tação do Solstício e, depois, poderemos 
descansar do esforço despendido nessa 
luta, por vezes desigual.

Bem-vinda amiga Primavera, porque tu 
és Sol, calor ameno, céu de azul deslum-
brante e de aragem suave, para tornear 
os rostos e ondular os cabelos dos seres 
humanos, deambulantes ao som das notas 
musicais que deliciam a nossa sensibilidade 
auditiva.

Até na comemoração das datas dos 
nascimentos preferimos anunciar que te-
mos tantas radiosas Primaveras, em vez da 
secura de que temos tantos anos de vida. ■
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OpiniãoO ataque a Angola em 15 de Março de 1961 – uma evocação (3)

Cerco a Portugal

DR

JOãO JOsé BrandãO 
Ferreira
Oficial piloto aviador (ref.)

A pós a adesão de Portugal à ONU, 
no final de 1955, uma das primei-
ras iniciativas daquela organização 

foi questionar se Portugal administrava 
algum território no âmbito do artigo 73 da 
Carta das Nações Unidas. Portugal respon-
deu negativamente. Aquela resposta caiu 
como uma bomba nas Nações Unidas e 
provocou indignação, sobretudo no bloco 
afro-asiático, que via toda a sua política 
anticolonial posta em causa.

Em todo o tempo de existência da 
ONU, jamais se tinha assistido a uma ati-
tude semelhante, pelo que a posição por-
tuguesa causou surpresa. Em consequên-
cia, os governos ocidentais começaram a 
limitar as informações que prestavam. Os 
países latino-americanos, que por norma 
alinhavam com os afro-asiáticos, dividiram-
-se, com o Brasil a liderar a facção favorável 
a Portugal e o México a contrária. Apoiados 
pela URSS e pela União Indiana, os afro-
-asiáticos não desistiram e apresentaram 
um projecto de resolução, que tinha de 
ser aprovado pela Assembleia Geral. Por-
tugal conseguiu que fosse seguida a regra 
dos 2/3 e, após a votação, a resolução foi 
reprovada. 

Era uma vitória do governo português 
e em Portugal houve manifestações de 
júbilo e de desagravo. No final de 1957 
os inimigos de Portugal na ONU voltaram 
à carga, mas agora com outra estratégia. 
Pretendiam que fosse constituída uma 
comissão de seis membros para estuda-
rem e proporem à Assembleia Geral uma 
definição de territórios não autónomos. 

Esgrimiram-se argumentos e quando 
o projecto foi votado, acabou por sair no-
vamente derrotado. 

Entretanto, novos países da Ásia e Áfri-
ca obtiveram a independência e ingressa-
ram nas Nações Unidas, o que veio alterar, 
a favor do bloco afro-asiático, o equilíbrio 
de votos existente, deixando Portugal de 
contar com 1/3 dos votos, o suficiente 
para bloquear as votações. 

Os ataques intensificaram-se, passando-
-se em certos casos do exclusivo terreno 
legalista e processual e assumindo, inclu-
sivamente, alguma violência. Na XIV as-
sembleia, em fins de 1959, os opositores de 
Portugal conseguiram finalmente aprovar 
os textos que lhes permitiam continuar na 
senda dos ataques e até mesmo alargá-los. 
Para o “Comité dos Seis” foram eleitos o 

México, Marrocos, União Indiana, Ingla-
terra, Holanda e EUA. 

Na assembleia de 1960, foram dados 
passos decisivos, tendo a URSS apresen-
tado um projecto de “Declaração sobre a 
Concessão de Independência aos Países e 
Povos Coloniais”, que depois de uma longa 
justificação terminava com a necessidade 
“de pôr um termo rápido e incondicional 
ao colonialismo em todas as suas formas 
e manifestações”. Os blocos afro-asiáticos 
e comunista, à sombra deste documento, 
lançaram violentos ataques contra o co-
lonialismo, o racismo e o imperialismo. 
O texto foi aprovado sem votos contra. 
Portugal não votou contra. A posição por-
tuguesa era delicada, mas se Portugal não 
tinha colónias, se os seus territórios eram 
independentes com a independência da 
Nação, e se não praticava colonialismo, qual 
o problema em aprovar o documento? O 
texto, porém, levantava dois pontos novos 
e importantes: ligava o que era considerado 
como “colonialismo” a uma ameaça à paz 
mundial e afirmava que a independência 
era um fenómeno político que sobrelevava 
os demais, sendo irrelevante o estado de 
desenvolvimento em que qualquer povo 
se encontrasse. 

O “Comité dos Seis” apresentou à As-
sembleia Geral o relatório, incluindo as 
conclusões a que chegara, no qual se podia 
ler, entre outras coisas, o que se entendia 
por colónia: “em princípio, um território 
geograficamente separado e étnica e cul-
turalmente diferente do país que o admi-
nistra”; além destes outros elementos de 
natureza administrativa, política, jurídica, 
económica ou histórica, poder-se-ia con-

siderar como colónia um território que 
estivesse arbitrariamente colocado numa 
posição de subordinação. 

O relatório foi aprovado. Portugal re-
gistou-o e votou contra. Faltava apresentar 
um texto aplicando a Portugal aquilo que 
acabava de ser votado. Este não tardou e foi, 
desde logo, aprovado. Nele constavam todos 
os territórios portugueses fora da Europa. 
Logicamente, Portugal rejeitou o docu-
mento e afirmou que não o iria cumprir. 

O Ocidente perdeu o controlo da ONU 
em 1960, ano em que foi desencadeado o 
ataque final contra Portugal, que visava os 
seguintes objectivos: 

–  Portugal tem territórios não autónomos 
e tem obrigação de informar a Assem-
bleia sobre eles; 

–  O destino de tais territórios é a indepen-
dência e negá-lo constitui uma ameaça 
à paz internacional. 

Eis o cenário em que o governo portu-
guês teria que enfrentar o futuro. 

Em 1961, a situação era a ideal para dar 
início aos ataques armados contra Portugal, 
tanto em termos externos, como internos. 
De facto: 

–  Passou a haver uma maioria afro-asiática 
socialista e comunista na ONU contra 
Portugal; passaram a ser aprovadas mo-
ções de censura e de condenação contra 
Portugal, tanto na Assembleia Geral 
das Nações Unidas como no respectivo 
Conselho de Segurança. 

–  Portugal era a única potência que re-
sistia à vaga de anticolonialismo que se 
abatera sobre o mundo, desde o final 
da Segunda Guerra Mundial; 

–  Tinha-se dado tempo suficiente para 
que os movimentos independentistas 
dos territórios portugueses, nomeada-
mente de Angola, se tivessem organi-
zado minimamente; 

–  Os EUA tinham uma nova administra-
ção, a qual abandonou a política ante-
rior de apoio (embora não ostensivo) 
ao “status quo” ultramarino português; 

–  O crescendo anticolonialismo tinha 
o amplo apoio da Rússia, da China 
e seus satélites e, em relação ao caso 
português, secundavam especialmente 
as reivindicações e acções da União 
Indiana no caso de Goa, Damão e Diu; 

–  O Brasil, com a subida ao poder do 
cripto-comunista Jânio Quadros, pas-
sou a ter uma atitude hostil contra o 
governo português; 

–  Perante o parlamento sul-africano, o 
Primeiro-Ministro inglês Harold Ma-
cmillan proferiu um discurso (em 13 
de Novembro de 1960) onde referiu 
a “consciência nacional africana e o 
vento de mudança” que se abatia so-
bre África; 

–  No Cairo, realizou-se a quarta conferên-
cia dos povos africanos em que, mais 
uma vez, Portugal foi “eleito” como 
alvo número um dos ataques; 

–  Em Casablanca, decorreu a Conferên-
cia das Colónias Portuguesas; 

–  A confrontação Este-Oeste – a chama-
da Guerra Fria – subia de tom com o 
levantamento do muro de Berlim e o 
fracasso da invasão da Baía dos Porcos, 
em Cuba, com o intuito de derrubar 
Fidel de Castro; 

–  Existia contestação interna em Portu-
gal, que se arrastava desde as eleições 
presidenciais de 1958; deu-se o assalto 
ao paquete Santa Maria, uma tentativa 
de golpe de Estado institucional (“a 
Abrilada”) e o desvio de um avião da 
TAP (é curioso notar que, tanto o as-
salto ao “Santa Maria”, como o desvio 
do Caravelle da TAP, anteciparam o 
terrorismo moderno, que tantos pro-
blemas tem provocado em diversos 
pontos do globo). 

Foi com este pano de fundo, aqui 
sintetizado de forma não exaustiva, que 
tiveram início os ataques subversivos em 
Angola, o primeiro no mês de Janeiro, 
e logo depois a 4 de Fevereiro e a 15 de 
Março; a ocupação do forte de S. João 
Baptista de Ajudá, pelo Daomé, a 1 de 
Agosto, e a invasão militar do Estado da 
Índia, pela União Indiana, a 17 de De-
zembro. O mundo parecia ter desabado 
sobre a nação portuguesa! ■

[continua na próxima edição]
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A viagem de Magalhães-Elcano 
pela pena de Vasco Callixto

Heróis, vilões, Rolex

DR

O nosso ilustre colaborador e amigo Vasco Callix-
to acaba de fazer sair do prelo mais um livro: 
“Escritos sobre a Viagem Magalhães-Elcano”, 

uma valiosa compilação de textos de imprensa com 
base nas digressões literárias do autor por Portugal e 
Espanha e que tiveram como mote a memória deste tão 
importante feito que foi a Primeira Volta ao Mundo.

Esta nova obra de Vasco Callixto ganha especial actu-
alidade, agora que os Governos de Portugal e Espanha 
assinalam os 500 anos da Primeira Viagem de Circum-
-navegação, protagonizada por Fernão de Magalhães e 
Juan Sebastian Elcano no século XVI. No seu habitual 
estilo, que combina riqueza de informação com elegância 
de escrita, Vasco Callixto faz-nos reviver uma grandiosa 
aventura histórica através dos sinais que dela hoje en-
contramos no Mundo. 

O volume reúne doze textos: cinco publicados ori-
ginalmente no matutino ‘Correio da Manhã’, cinco 
dados à estampa no semanário ‘O Diabo’, um inédito 
e um anexo dedicado à filatelia de temática magalhâ-
nica. Com prefácio de Ana Prosérpio (directora dos 
Serviços Culturais da SHIP / Sociedade História da 

Independência de Portugal e investigadora do Centro 
de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra) e posfácio de 
José Ribeiro e Castro, presidente da SHIP, a obra do 
Comendador Vasco Callixto revisita alguns dos locais 
(como Sanlúcar de Barrameda, Sabrosa ou Getaria) 
intimamente ligados à epopeia que constituiu a Pri-
meira Viagem de Circum-navegação, realizada pelos 
dois navegadores entre 1519 e 1522. 

O livro inclui ainda textos sobre a réplica da nau de 
Fernão de Magalhães, “Os 18 que concluíram a Primeira 
Volta ao Mundo, após três anos de viagem”, “Fernão de 
Magalhães nas páginas de Stefan Zweig” e memória do 
navegador português em Ponte da Barca, Lisboa, Paris 
e Santiago do Chile.

Autor de mais de meia centena de livros publicados 
no último meio século, a grande maioria sobre as suas 
viagens pelos cinco continentes, mas também sobre o his-
torial do automóvel, dos meios de transporte e da aviação 
em Portugal, o Comendador Vasco Callixto mantém há 
décadas assídua colaboração na imprensa, daí resultando 
a publicação de mais de quatro milhares de artigos nos 

principais jor-
nais e revistas 
do nosso país 
(entre os quais 
‘O Diabo’), 
onde sempre 
p r o c u r o u 
divulgar a 
p r e s e n ç a 
portuguesa 
no Mundo. 

A Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal distinguiu-o como Sócio 
de Mérito e o Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa (seu leitor confesso desde a juventude), 
conferiu-lhe recentemente o Grau de Comendador da 
Ordem de Mérito. Nascido na Amadora a 12 de Janeiro 
de 1925, descendente de alentejanos naturais de Serpa 
(seu avô, o jornalista e político Carlos Callixto, foi um 
dos fundadores do Automóvel Club de Portugal e da 
União Velocipédica Portuguesa), o Comendador Vasco 
Callixto está presente no “Dicionário Cronológico de 
Autores Portugueses”. ■

Os relógios possuem uma ligação 
umbilical com as personagens 
cinematográficas. Na sua diversi-

dade de materiais, mecanismos, braceletes, 
ponteiros, vidros que riscam e quebram, 
datas que encravam, lunetas que rodam em 
pequenos estalidos de dentes, os relógios 
vivificam determinadas características do 
seu “dominus”, traços de personalidade, 
deformações físicas e psíquicas. 

James Bond usava um “Rolex Subma-
riner”, um relógio inovador, aventureiro, 
resistente às diversas solicitações de um 
agente secreto com licença para matar 
e para emborcar martinis secos mexidos 
mas nunca batidos. O agente ao serviço de 
Sua Majestade necessitava de um relógio-
-instrumento, vagamente inglês e na crista 
da tecnologia, estanquidade e estilo. Não 
era o melhor relógio para quem veste 
tantas vezes ‘smoking’. Mas também com 

‘smoking’ não se usa relógio de pulso. Nos 
anos 90, com Pierce Brosnan, o “Rolex 
Submariner” foi substituído pelo “Omega 
Seamaster”, menos capaz do que o Rolex 
e claramente mais azeiteiro.

Em “O Caçador” (1978), Robert De-
Niro usava um “Rolex Sea Dweller”. Mais 
robusto do que o “Submariner”, pesava 
como uma âncora contra o acaso da roleta-
-russa, escudo de aço contra o sapateado 
da Morte. Tratava-se de um relógio de 
mergulho em profundidade, um relógio 
de mergulho capaz de aguentar a apneia 
de todos os pesadelos, de todos os delí-
rios, de todas as viagens ao fim da noite. 
O relógio permaneceu aparentemente 
intacto às tribulações do inferno verde. 
Talvez tenha quebrado a válvula de hélio. 
Em DeNiro quebrou-se certamente alguma 
engrenagem.  

Em “Apocalypse Now” (1979), Marlon 
Brando, que era o coronel Kurtz, usava 
um “Rolex GMT-Master” sem a luneta. 
Este concreto relógio permitia a leitura de 
diversos fusos horários através de um pon-
teiro adicional e de uma luneta rotativa. 
Sem essa luneta, a função de leitura das 

horas do mundo perdia-se. O relógio do 
coronel Kurtz não servia para grande coisa. 
É o relógio perfeito para um coronel que 
ensandeceu. Um objecto quebrado para 
um homem em cacos. Coração das trevas.

Em “American Psycho” (2000), Chris-
tian Bale usava um “Rolex Datejust”. Em 

aço e ouro, a junção dos materiais sur-
gia como o grito da auto-afirmação ‘yu-
ppie’, tão espúrio quanto exibicionista. 
A ostentação do ouro, da juventude e da 
inquietação narcótica, numa espécie de 
contrastaria do novo-riquismo, perfilava-
-se como a prova de fogo da personagem, 
tristemente sozinha numa cidade sem 
fim, numa vida que ainda agora come-
çou e terá certamente muitos momentos 
mortos.

Por fim, Paul Newman usava um “Rolex 
Daytona”. Foi-lhe oferecido por Joanne 
Woodard, sua mulher, com a inscrição 
“Drive Carefully – Me”. Newman adora-
va as corridas de carros e Joanne ficava 
muito preocupada. Criado para a corrida 
espacial, o “Rolex Cosmograph” não foi 
seleccionado pelo exigente programa de 
testes da NASA, perdendo para o “Omega 
Speedmaster”. Perdida a oportunidade 
espacial, a “Rolex” rebaptizou o relógio 
como “Daytona” e decidiu associá-lo a ou-
tras corridas, numa manobra de ‘marke-
ting’ tão bem pensada quanto manhosa. 
Tratava-se do relógio perfeito para um 
jogador. Newman nunca mais o largou 
nas pistas e nos filmes. ■

Marlon Brando em 
“Apocalypse Now” (1979)
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CulturaNão nos apercebemos de que estamos a ser destruídos como civilização

Questão de identidade (2 - conclusão)
pedrO MesquiteLa 

A s doutrinas globalistas avançam so-
bre o Mundo e não são só medidas 
nas economias. Politicamente são 

escoradas por mudanças no pensamento 
dominante. 

Temos assistido impavidamente ao 
início de tudo isto desenrolar-se em Por-
tugal, sem uma reacção significativa, nem 
de elementos à direita, nem, e sobretu-
do, do partido no poder, que parece não 
ter capacidade ou vontade de criticar os 
mais radicais de esquerda, dentro e fora 
do partido que governa, o que passa a 
imagem de que está de acordo com tais 
posicionamentos.

George Orwell escreveu: “Aquele que 
controla o passado controla o futuro. E 
aquele que controla o presente controla 
o passado.” Assim, no presente se tenta 
destruir completamente o passado, usando 
para isso de revisionismo da História à luz 
de doutrinas actuais, e mesmo destruindo 
fisicamente traços desse mesmo passado. 
Isto aconteceu em França na Revolução 
Francesa, na Rússia com a Revolução Co-
munista, com o Daesh em Palmira e com 
os talibãs em Bamiyan. Há que destruir 
símbolos de um passado condenável e criar 
um Homem Novo.

De acordo com as palavras de Jaime 
Nogueira Pinto, “as esquerdas negam-se a 
reconhecer a igualdade de direitos perante 
a História”. Isto significa que já não acei-
tam o contraditório, que não concebem 
que alguém não comungue das mesmas 
ideias e são incapazes de um verdadeiro 
diálogo democrático sobre valores, ideias e 
dogmas. Noutras palavras, uma verdadeira 
ditadura com base no patrulhamento ide-
ológico. Infelizmente vão controlando os 
“media” e manipulando assim a opinião 
pública, já incapaz de lhes fazer frente 
de uma forma volumetricamente eficaz.

O futuro será qualquer coisa entre os 
extremos. A grande questão é a que velo-
cidade se darão as mudanças que serão o 
novo “mainstream”. Uma das questões que 
se porá cada vez com mais acuidade é a 
dos valores e a da fé. Fé não só no sentido 
religioso/filosófico, mas no sentido de 
crenças em alguns valores pelos quais valha 
a pena lutar. Nesse sentido, a civilização 
chamada Ocidental está seguramente a 
perder a guerra contra o radicalismo mu-
çulmano e por uma razão que me parece 
simples: só tem medo quem tem muito a 
perder. A nossa sociedade ocidental hoje 
baseia-se em valores materialistas e não na 
verdadeira fé que a construiu durante sécu-
los. Ao contrário, os muçulmanos sentem 
que nada têm a perder porque têm pouco 
e põem a crença religiosa que os impele 

em primeiro lugar. Noutras palavras: eles 
acreditam.

E nós contemporizamos, tentamos con-
viver baixando as nossas defesas, embalados 
no cantos das sereias do politicamente 
correcto, sem nos apercebermos que, aos 
poucos, estamos a ser destruídos como 
civilização. 

Este conceito pode-se também aplicar 
à política. A maioria das populações já 
não têm capacidade de reagir, não saberia 
porquê reagir e deixa as minorias mais 
activas de ambos os lados degladiarem-se, 
sem intervir. 

Torna-se necessário reagir, instruir o 
Povo sobre os perigos que se aproximam, 
cobrar dos Governos atitudes mais firmes 
na defesa dos direitos dos menos favore-
cidos, combater a corrupção e a devassi-
dão de costumes, manter as liberdades já 
conquistadas no que respeita aos direitos 
e liberdades (expressão, opinião, reunião, 
saúde, justiça) e traçar linhas vermelhas à 
actuação dos extremos.

A sociedade irá certamente sofrer nos 
próximos anos uma transformação pro-
funda, em que será necessário reavaliar 
tudo o que parecia bom e benéfico no 

período 1980 a 2020. A pandemia mundial 
veio mostrar fragilidades e uma realidade 
diferente do que conhecíamos até então.

Estamos no limiar de uma nova Era.

As economias com base em combustí-
veis fósseis têm os dias contados. A água 
potável será no futuro mais importante do 
que hoje é o petróleo. 

Com a generalização do teletraba-
lho que, a meu ver, veio para ficar, com 
a possibilidade de cada um escolher de 
onde quer trabalhar, com o crescimento 
de empresas de serviços e as dedicadas a 
desenvolvimento de IA, será necessário 
rever toda a legislação laboral, rever os 
conceitos dos contratos de trabalho, criar 
novas categorias profissionais e adequar 
as universidades, cada vez mais a funcio-
nar à distância, às novas necessidades e 
métodos de ensino, em que cada aluno 
poderá escolher como aprender e o que 
aprender. Grandes metrópoles podem 
perder habitantes, pelo êxodo para áreas 
rurais com melhor qualidade de vida, uma 
vez que para muitas tarefas o presencial já 
não é essencial. As estruturas de Governo 
deverão ser menores, a Segurança Social 
deverá ser fundamental nas mudanças que 
se adivinham, para poder dar um trata-

mento mais justo aos que a procuram para 
aposentadorias/reformas/inserção social, 
o SNS deve ser adequado à demanda e 
os Governos terão de rever o sistema de 
distribuição da riqueza nacional como um 
todo, fazendo com que qualquer cidadão 
possa ter uma vida no mínimo decente. 
Deverão diminuir as diferenças entre os 
que têm muito e os que não têm nada.  

A Justiça deverá ser rápida e segura 
e os Juízes mais bem preparados para a 
realidade. A corrupção deve ser extirpada 
de nossa vida política e económica. As 
forças de segurança devem ter poderes 
reforçados para fazerem cumprir a Lei, 
sem medo de represálias políticas. Devem 
realmente servir o Povo. 

Os cuidados com a Natureza deverão 
ser política de Estado, porque só temos 
este planeta para nele habitarmos e esta-
mos a destrui-lo com gases estufa, plásticos 
e defensivos agrícolas que são perfeitos 
venenos. 

Tudo isto se refletirá em melhoria de 
qualidade de vida em geral, num mundo 
certamente muito diferente daquele que 
conhecemos antes desta Pandemia. 

Quem viver, verá… ■

DR
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ESFiNGE N.531 - CRUzADAS E CHARADAS
PALAVRAS CRUzADAS DEz CHARADAS

Horizontais
1. Chamo; Sequiosas. 
2. aguardente; 

Tempo.
3. Pessoal; Chegar.
4. Preguiça; Rio de 

Portugal.
5. Magoada;  

Convento.
6. Espantoso!; Rua.
7. “Mulher”; Chinela.
8. Defesa; almas.
9. Depois; bravo.
10. Gastar; bolos.
11. Desgraças;  

"Mulher".

Verticais
1. apaixonado; Erra.
2. horta; Pancada.
3. Velhaco; Rude.
4. instrumento 

musical, de sopro, 
de forma ovóide 
e timbre seme-
lhante ao da flauta; 
Estudar.

5. aceite; Passe.
6. asa; imperfeito.
7. Calor; Cigano.
8. Viagem; Calmas.
9. Oferece; ardente.
10. birras; “homem”.
11. Talvez; Rapidez.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Paragógicas
1 –   Uma NOTÍCia é sempre NOVi-

DaDE. 2, 3
2 –   a bEbEDEiRa provocou-lhe 

DiSENTRia. 2, 3
3 –   O bUGaLhO encontra-se, 

normalmente, no meio da 
RaMaGEM. 2, 3

4 –   a SUJEiTa levo com o 
CaJaDO. 2, 3

5 –   O FESTiM acabou em 
GaLhOFa. 3, 4

Sincopadas
6 –   Por causa do MOTiM foi 

preciso muita PaDiOLa. 3, 2
7 –   a RiSOTa não é nada bom 

para quem tem SaRNa. 3, 2
8 –   “VULCaNO” gostava de 

Vénus e andava com um 
sabre por CiÚME. 3, 2   

9 –   Uma FORTUNa foi levada 
pelo “bELGa”. 3, 2 

10 –   O PERÚ foi apanhado à 
TRaiÇÃO. 3, 2

PALAVRAS CRUzADAS
1. Laxam; Macia.    2. i; apicpla; L.     3. Ga; arado; Mu. 
4. ape; Opa; Cal.    5. Mare; a; Nera.   6. Rato-cego.     
7. Cada; S; Mota.   8. ato; Tal; Sal.
9. Co; Caiam; Si.    10. h; Ciladas; a.    11. aludo; Olear.

CHARADAS
1. Lustroso     2. andujo    3. aramanha
4. aromata    5. baralhada    6. Medorro
7. Outeiro   8. Potente    9. Porcento
10. Levado

SOLUçõES Esfinge n. 530

DRO Stonic “by Fila”, série especial 
de 200 unidades exclusiva para 
o mercado português, vem asso-

ciado à oferta de um ‘pack’ especial de 
equipamento da marca desportiva que lhe 
concedeu a designação e também a um 
plano especial de aquisição, que contem-
pla uma mensalidade de 129 euros. Além 
disso, utiliza a relação preço/equipamento 
como factor de atracção e tem ainda, na 
belíssima cor azul da versão ensaiada, mais 
um motivo para chamar à atenção.

No que toca ao equipamento, além 
do ar condicionado manual ou das jantes 
exclusivas de 16 polegadas, o Kia Stonic “by 
Fila” conta também com sensores e câmara 
de estacionamento traseiro, o que significa 
ter presente um ecrã táctil de 8 polegadas, 
multifuncional e capaz de integrar várias 

funções de um “smartphone”, através de 
Bluetooth (até dois dispositivos em simul-
tâneo), Apple CarPlay ou Android Auto.

Contudo, a maior revisão operada em 
2021 no Stonic incide no capítulo mecâni-
co. A necessidade de aumentar a eficiência 
dos motores levou o construtor a adicionar 
um apoio eléctrico de 48 V ao motor a 
gasolina de 1 litro e, se o resultado em 
termos de prestações não espanta ninguém 
– mas também não arrasta a condução – o 
objectivo de reduzir o consumo foi alcan-
çado: entre percursos de cidade e estrada, 
o consumo médio andou sempre abaixo 
dos 5,5 litros, com os limites de velocida-
de escrupulosamente cumpridos e sem 
acelerações estupidamente desnecessárias.

Além de ganhar sistema híbrido, este 

motor 1.0 T-GDi de 100 cv (com caixa 
automática de sete velocidades chega aos 
120 cv) recebeu mais alterações que, além 
da eficiência, redundaram positivamente 
também na melhoria do silêncio sentido 
durante o andamento.

Interessante neste carro com nome de 
“avatar” de um filme futurista é ser um 
carro capaz de dar nas vistas sem precisar 
de fazer muito por isso. Com o mérito de 
não desiludir por contar com uma base 
robusta e de ostentar uma qualidade de 
construção muito interessante, unidas a 
uma condução muito prática e deveras 
intuitiva. Neste aspecto, convém frisar que 

muitos dos sistemas de segurança e ajudas 
à condução com que o Stonic pode contar 
(tal e qual como se fosse um carro “cresci-
do”) estão presentes de série em todas as 
versões, excepto no nível base de entrada. 

Embora este motor não permita gran-
des aventuras ou rasgos de condução di-
nâmica, a agilidade urbana ou em estrada, 
o conforto mesmo quando o piso não é 
o melhor e a atitude segura do volante 
tornam a sua condução homogénea e, 
espante-se!, de uma racionalidade que 
intuitivamente acaba por nos prender ao 
banco, de uma forma muito envolvente. ■

www.cockpitautomovel.com

Fila é nome de uma versão especial do stonic, um compacto 
sUV com nome de personagem de um jogo electrónico.  
revisto em termos de motores, capacidade de personalização 
e equipamento, vale a pena descobri-lo.

Kia stonic 1.0 t-Gdi MHeV by FiLa

Envolvente
COCKpit

SUGESTÃO DE FiM-DE-SEMANA

Primavera!
É já neste Domingo, 28 de Março, entre 

as 10h e as 12h30m, que se realiza 
o primeiro de três “Encontros On-Line 
de Flora Silvestre de Primavera” – uma 
oportunidade para aprender a reconhe-
cer e explorar as plantas da estação que 
agora começou, os seus variados usos 
práticos, medicinais e culinários. Este 
curso (que terá continuação em 3 e 10 de 
Abril, às mesmas horas, e ensinará ainda 
a constituir um verdadeiro Herbário pri-
maveril) é indicado para quem mora no 
campo mas anda distraído ou para quem, 
morando na cidade, tem a oportunidade 
de se deslocar a lugares mais rurais, não 
contaminados, com a possibilidade de 
recolha das plantas. Curso dado via Zoom. 
Preço total para os três encontros: 35 
euros. Mais informações: amulherque-
trabalhanobosque@gmail.com. ■

DR
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Planeta tauromáquico

Hélder Antoño
- jovem forcado colhido 
tragicamente em Alcochete

O cartaz da corrida do dia 27 de Março de 
1988, na praça de Alcochete, integrava os 
cavaleiros João Moura, João Palha Ribeiro 

Telles e Paulo Caetano; os grupos de forcados de 
Montemor, com o cabo Paulo Vacas de Carvalho, 
e Amadores de Alcochete, liderados por António 
Manuel Cardoso “Nené”, sendo os toiros da Con-
dessa de Sobral. 

A assistência enchia a praça e estava a viver 
com o maior entusiasmo uma corrida à portugue-
sa que decorria com grandes actuações, quer de 
cavaleiros, quer de forcados. O sexto da ordem 
coube a Paulo Caetano que se esforçou para dar 
uma lide a um toiro difícil devido a mansidão, 
deixando porém bonitos ferros. Terminada a 
actuação do cavaleiro soou o clarim para a pega 
e o cabo António Manuel Cardoso “Nené”, que 
devido a lesão não estava fardado, perante as 
características do toiro, designou para a cara 
Hélder Antoño. 

Habituado a pegar toiros difíceis – como o que 
havia pegado na temporada transacta na Monu-
mental de Cascais, na Corrida de Comandos, um 
animal de 600 quilos – o jovem, de 21 anos, à frente 
do seu grupo, acercou-se da trincheira e, dentro 
da arena, brinda a pega ao seu cabo. Depois, com 
a habitual tranquilidade, e com a graça caracterís-

tica, citou o “Farrusco” nos médios. O toiro fixou 
o forcado e arrancou com muito ímpeto levando 
na córnea, bem fechado, o montijense de raça 
que vai resistindo com tenacidade aos violentos 
derrotes do “Condessa do Sobral”. 

De súbito, o toiro baixa a cabeça, junto à trin-
cheira, e Hélder bate com a cabeça no estribo, 
ficando inanimado. Um clamor de tragédia perpas-
sa entre todos que, angustiados, se apercebem da 
gravidade da situação e prevêem o pior. O forcado 
é transportado rapidamente para o Hospital do 
Barreiro onde viria a falecer a seguir. 

O malogrado Helder Antoño desde rapaz quis 
ser pegador de toiros e acompanhava com entusias-
mo o grupo de forcados amadores de Alcochete, até 
que foi convidado a integrar o grupo, mostrando 
muitas qualidades, em especial a habilidade e a 
grande coragem. Bom filho, rapaz educado, inte-
ligente, trabalhador-estudante, aluno do 2º ano de 
Matemática e funcionário da Bolsa. Houve quem 
dissesse, na altura, que foi precisamente a sua 
coragem a grande responsável da tragédia, dado 
que os seus braços nunca fraquejaram enquanto 
pretendia consumar a pega. 

Dadas as grandes qualidades de Hélder, Antó-
nio Manuel Cardoso já havia pensado propor o 
nome do jovem para o substituir no comando do 
grupo. Helder Rodrigues Silva Antoño, nasceu no 
Montijo, a 27 de Julho de 1966, e a sua figura será 
para sempre lembrada com a estátua, erigida no 
terreiro frente à praça de toiros de Alcochete, obra 
do escultor Soares Branco, construída em bronze 
e com uma base de mármore. ■

importante reunião com 
o Ministério da Cultura
No passado dia 19 de Março teve lugar uma importante reu-

nião virtual do sector de Tauromaquia com Ângela Ferreira, 
Secretária Adjunta e do Património Cultural, como representante 
da Ministra Graça Fonseca, e com a presença de Silveira Botelho, 
Inspetor-geral das Actividades Culturais. 

O sector tauromáquico esteve largamente representado por 
Helder Milheiro, secretário-geral da Federação Pró-Toiro, Nuno 
Pardal, presidente da Associação Nacional dos Toureiros, Ricardo 
Levesinho, da Associação Portuguesa de Empresários Tauromá-
quicos, João Caldeira, vice-presidente da Associação Nacional de 
Grupos de Forcados, Armando Jorge Carvalho, provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira – em representação 
da União das Misericórdias Portuguesas –, e Francisco Oliveira, 
presidente da Câmara de Coruche e presidente da secção de Mu-
nicípios com Actividade Tauromáquica, da Associação Nacional 
de Municípios. Nesta reunião foi apresentado um documento 
oficial com 24 propostas apresentadas ao Ministério da Cultura. 

Súmula das propostas apresentadas
Na reunião com o Ministério da Cultura as propostas apre-

sentadas tocaram em pontos muito importantes, dos quais se 
faz uma súmula.

–  Suspensão das Moratórias do pagamento de contribuições 
fiscais dos artistas, apoio social aos artistas com a criação de 
uma linha de apoio à alimentação e manutenção dos seus 
cavalos. 

–  Criação de uma linha de apoio extraordinário à criação da 
Raça Brava de Lide, isenção do pagamento de IMI das praças 
em 2021 e criação de um grupo de acompanhamento para o 
sector de Tauromaquia, com representação governamental.

–  Reabertura dos espectáculos taurinos a partir de 19 de Abril, 
retoma de eventos populares de rua, criação de um plano de 
contingência por espectáculo.

–  Apoio a fundo perdido para equipamentos e serviços, desci-
da do IVA, aplicação de seis por cento no aluguer de toiros, 
criação de benefícios fiscais, redução de prazos de licencia-
mento, conservação ou redução significativa de taxas de 
licenciamento.

–  Apresentação do Estatuto do Trabalhador da Cultura, men-
ção expressa no art. 62 B (Mecenato Cultural), inserir a 
transmissão de pelo menos sete corridas anualmente, criação 
de programa de Tauromaquia na rádio pública, isenção de 
taxas de licenciamento para variedades taurinas e novilhadas 
populares.

–  Criação de um Programa Nacional de Apoio às Artes Tau-
romáquicas, criação de Plano Estratégico para o Turismo 
Tauromáquico.

Por aqui se vê que existe um ambicioso plano para que a 
Tauromaquia seja colocada no lugar a que tem direito, pois 
afigura-se que tem sido tratada como parente pobre da cultura 
popular nacional. ■
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Correio

Joana Amaral Dias e o vírus

O declínio da igreja Católica

Os especialistas, nestes tem-
pos loucos de pandemia, 

ainda não sabem, verdadeira-
mente, donde provêm 80% das 
infecções - isto segundo notícias 
divulgadas pelos canais televisivos. 
O certo é que a economia se vai 
afundando, muitos empregos se 
esfumam e a ansiedade e o medo 
vão permanecendo. Com altos e 
baixos. Sabe Deus como muitas 
pessoas disfarçam esse medo e 
essa ansiedade. Mas, em abono 
da verdade, não faltam ‘experts’ 
e entendidos, não faltam opiniões 

políticas e opiniões científicas que 
não se cansam de debitar soluções 
e estratégias para se ultrapassar 
com êxito este calvário que assola 
o quotidiano das pessoas. Nos de-
bates televisivos em que se aborda 
o tema da covid-19 e suas varian-
tes, não passa despercebida a psi-
cóloga clínica Joana Amaral Dias, 
que é uma verdadeira entendida 
quanto ao confinar e desconfinar, 
mostrando mais inclinação pela 
segunda via. 

Quem tenha paciência e opor-

tunidade para a ouvir discorrer 
sobre as estratégias de combate ao 
vírus, sempre assertiva, com o seu 
voluntarismo frásico entremeado 
de subtis e esclarecidos argumen-
tos, não deixará de observar a sua 
aprimorada silhueta. Não deixa-
rá de reparar no seu esmerado 
cabelo loiro, ora escorrido, ora 
com ligeiras tranças, no seu ‘make-
-up’, nos seus lábios fortemente 
carmenizados, nas suas coloridas 
pálpebras violeta-fúcsia onde des-
pontam cílios pestanudos, passe 
a redundância, impecavelmente 

tratados. É um desperdício Joana 
Amaral Dias não fazer parte de 
uma qualquer ‘task force’ na luta 
contra a covid-19, este “Vírus So-
berano” como o designou Dona-
tella Di Cesare. E é igualmente um 
desperdício a ministra da Saúde 
não ter Joana Amaral Dias como 
conselheira orientando a ministra 
na melhor estratégia para o com-
bate à covid-19. Por certo a situa-
ção melhoraria substancialmente. 
Só com a sua presença os agentes 
patógenos dissipar-se-iam… ■

António Cândido Miguéis

Em todo o Ocidente há uma luta dos 
socialistas (marxistas / materialistas / 

ateístas) das diversas tendências contra o 
cristianismo (e por isso contra a família). 
Para eles, os fins justificam os meios. Não 
há limites morais. Precisam de reescrever 
a história, criar uma narrativa que lhes seja 
conveniente (racismo, escravatura, colonia-
lismo, homossexualismo, xenofobia...). Para 
eles, a verdade e a mentira têm o mesmo valor 
e todos os pretextos são aproveitados pelos 
“cientistas das ideias” e pelos “engenhei-
ros sociais”. Lamento que a Igreja Católica 
seja cobarde, quando não cúmplice destes 
ataques ao cristianismo. Aprecio o Cardeal 

Sarah quando afirma: “A Igreja está a morrer 
porque os pastores têm medo de falar com 
toda a verdade e clareza. Nós, os bispos, 
devíamos estremecer ao pensar nos nossos 
silêncios culpados, nos nossos silêncios de 
cumplicidade, nos nossos silêncios de con-
descendência com o mundo”.

Muitos bispos parece sentirem-se con-
fortáveis com as graves ofensas feitas a Deus 
Nosso Senhor e a Sua Mãe Maria Santíssima, 
por notáveis cidadãos (Guterres e Biden, 
promotores de abortos e da ideologia do 
género, são exemplos) que se dizem católicos 
- continuam a desprezar o apelo da Mãe da 

Igreja feito em Fátima e repetido em muitos 
locais do planeta. Não vejo grande diferença 
entre muitos bispos da actualidade e os chefes 
religiosos que, antes de Jesus Cristo, despre-
zaram os profetas! Doloroso e lamentável. 
Até porque o castigo (que deverá ser muito 
maior do que a II Guerra Mundial porque os 
pecados são maiores e mais generalizados) 
se aproxima. Lembro os “avisos” de Nossa 
Senhora em La Salette (“ Os pecados dos 
homens são a causa de todas as desgraças 
que sucedem na terra”) e em Fátima (“Se os 
homens continuarem a ofender a Deus...”). 
Estarei enganado?! ■

Cândido Morais
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Cartoon de Augusto Cid publicado na edição de O DIABO de 26 de Fevereiro de 1985. ■ 
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Ainda não 
destruíram 
o Padrão dos 
Descobrimentos?!

“Mesmo o Padrão [dos Descobrimentos], num país 
respeitável, devia ter sido destruído” (Ascenso Simões, 
Deputado do Partido Socialista, in ‘Público’, 19 de Fe-
vereiro de 2021)

Era decerto inevitável. Mais cedo ou mais tarde, 
o Talibanismo Politicamente Correcto iria ter a 
tentação de dar o “salto em frente”, depois de ter 

conseguido a sua vitória (de Pirro) nos arranjos florais 
da Praça do Império, em Lisboa.

Uma coisa, porém, são arranjos florais – outra, muito 
diferente, são monumentos em pedra. Por isso, apesar 
de não nos surpreender a “sugestão”, não estamos mi-
nimamente preocupados. Nenhum Governo, jamais, 
se atreverá a demolir o Padrão dos Descobrimentos.

Acreditamos até que o Deputado do Partido Socialista 
em questão tenha alguma consciência disso. Mesmo que 
não a tenha, o seu Secretário-Geral, notável descente do 
Império, tê-la-á por ele. Se algum dia o Partido Socialista 
assumisse esta “sugestão” como sua, nesse mesmo dia o 
Partido Socialista morreria para sempre em Portugal. 
Acreditamos que maioria do Partido Socialista tenha 
plena consciência disso.

A forma como o Partido Socialista foi gerindo a 
famosa “geringonça” prova bem isso. Também aí, uma 
coisa são os “arranjos florais” – leia-se: a retórica incon-
sequente –, outra, muito diferente, são os “monumentos 
em pedra” – leia-se: as políticas de fundo. Por isso, o 
Partido Socialista, no tempo da “gerigonça”, nunca 
cedeu no que era realmente importante.

O Partido Socialista sabe muito bem que o país real 
não tem nenhum problema de fundo com a sua História. 
No essencial, orgulha-se dela – apesar de, obviamente, ter 
consciência de que vivemos outros tempos. Isto apesar 
de todas as vozes que, ao mínimo pretexto, procuram 
“revolucionar” essa situação. Mais recentemente, a 
propósito da morte de Marcelino da Mata, em que, uma 
vez mais, se fizeram mil e uma comparações imbecis (é 
mesmo o termo) entre o colonialismo português e o 
colonialismo nazi.

Insinuaram algumas dessas vozes que Marcelino 
da Mata foi, apenas, o “nosso judeu”. Como se, no 
colonialismo nazi, algum judeu tivesse tido alguma 
condecoração oficial. Bizarros tempos estes em que 
tanto tem que se insistir no óbvio: no colonialismo 
nazi, os judeus ou fugiram ou foram mortos; não foram 
incorporados nas forças armadas nem, muito menos, 
condecorados. Por isso, muito bem esteve o nosso Pre-
sidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 
ter estado presente no funeral de Marcelino da Mata. 
Gratos, também por isso. ■ 

o esPeCtaDor PortUgUeZManueL reZende

Os massacres perpetrados pelo Estado Islâmico 
no Norte de Moçambique chocaram a comu-
nicação social e a comunidade internacional. 

Cabo Delgado está a tornar-se o foco do combate ao 
terrorismo islâmico. 

O desastre humanitário, como se diz nos dias que 
correm, tendo ocorrido numa antiga província portu-
guesa, provocou entre nós daqueles sentimentos de 
agravo que surgem sempre que alguém faz alguma coisa 
contra as antigas colónias. Qual mãe extremosa, que 
continua a velar pelas crias depois de estas partirem. 
Ou, como neste caso, depois de terem escancarado as 
portas e janelas da casa e de terem corrido com a mãe 
de lá aos pontapés. 

Nos meios nacionalistas europeus têm vindo a dese-
nhar-se duas facções muito nítidas de pensar o proble-
ma do mundo pós-imperial: num lado a nostalgia pela 
aventura europeia em África, do outro horror a todo o 
contacto extra-europeu.

À distância de quase 50 anos, ouço sempre admirado 
as histórias dos veteranos e dos «retornados». A miragem 
desse Portugal tropical que entusiasmou tantas gerações 
continua suficientemente forte para encantar aqueles 
portugueses que nasceram nestes tempos em que só nos 
sobra o rectângulo e os arquipélagos. Percebo o brilho 
e percebo a vocação imperial.

Percebo que o sofrimento de um país lusófono, há 
pouco tempo parte do Estado multicontinental que era 
Portugal, nos afecte e acho que devemos fazer o impos-
sível para os ajudar.

Contudo, não concordo com este sentimento de 
obrigação para com as colónias. Por muito que nasça de 
boas intenções, é injusto. É injusto para esses países, que 
merecem chegar à maioridade; é injusto para nós, que 
merecemos mais do que o estatuto de «ex-metrópole».

Atrás dos minutos de silêncio 
Cabo Delgado fica numa região rica de minérios. O 

Estado Islâmico tem sempre uma boa pontaria para os sí-
tios onde aponta. O problema de algumas multinacionais 
e alguns membros da burocracia local com a população 
de Cabo Delgado é que estas se recusavam a sair das ter-
ras que ocupavam para dar início à exploração mineira.

Com os massacres e as violências, essas populações 
acabaram agora por se deslocar em massa para bem longe 
de Cabo Delgado. É uma daquelas coincidências brutais 
que os interesses de alguns intrépidos investidores andem, 
mais uma vez, de mãos dadas com as guerras santas dos 
fundamentalistas.

Museus dos Retornados
De um lado, uns poucos lunáticos querem um museu 

dedicado à escravatura, para poderem disparatar à von-
tade e à larga, com honras de função pública. Do outro, 
os ansiosos por mais um museu dos Descobrimentos.

Entre o conto de fadas do progresso e o conto de 
fadas da saudade, porque é que ainda não se pensou 
num museu, esse sim perturbador, doloroso e épico, dos 
Retornados? Um museu sobre o drama social, político e 
psicológico da população portuguesa em fuga de África, 
dos mais marcantes da história europeia da segunda 
metade do século XX. ■

Cabo Delgado
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“Há uma ofensiva em curso contra o nosso passado, o nosso presente  
e o nosso futuro, a fim de construir o ‘homem novo’, na terminologia em desuso,  

ou o ‘novo normal’, no repulsivo jargão em voga”
Alberto Gonçalves, in ‘Observador’

Sobre a venda escandalosa das barragens 
da EDP com a conivência do ministro do am-
biente, o jornalista da SiC Gomes Ferreira 

diz o que toda a gente pensa: “Tresanda a corrupção. 
Se nada acontecer, estamos numa Venezuela na 
Europa”.

A Frase

instantâneo

a extrema-esquerda não olha a meios, 
como esta semana se confirmou com 
a revelação de que a chefe do Governo 

escocês, a separatista radical Nicola Sturgeon, 
mentiu descaradamente no processo que des-
tituiu o seu antecessor no cargo.

Céu
&inferno

Beleza confinada
Afugentadas pela pandemia e 
mandadas para casa por decreto 
da Prefeitura, as “garotas de 
Ipanema” e as beldades de 
Copacabana deram lugar, na última 
semana, às brigadas policiais e 
ao ocasional caminhante triste 
no areal. Estão assim as famosas 
praias do Rio de Janeiro… ■

• iceberg
Os analistas sociais não têm ilu-
sões: os índices crescentes de 
desemprego, a taxa assustadora 
de candidaturas ao Rendimento 
Social de Inserção e a procura 
desesperada de comida e outros 
bens essenciais junto de Misericór-
dias, Caritas e Banco Alimentar 
significam que estamos já a viver 
uma grave crise humana de gran-
des dimensões. Por enquanto, só 
é visível a ponta do ‘iceberg’. O 
desemprego oficial vai nos 14% 
- mas, atendendo aos hábitos 
de cosmética estatística deste 
Governo, há-de estar já a trepar 
em direcção aos 20%. No último 
mês foram registados mais três 
mil beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção, uma ajuda de 
desespero que antes da pandemia 
abrangia 100 mil pessoas e aco-
lheu mais 10 mil no último ano. 
Junte-se a “pobreza envergonha-
da” e o quadro fica completo. ■

• listas
A campanha autárquica na capi-
tal, que devia dar um exemplo de 
unidade da oposição não-marxista 
(porventura extensível a outras 
candidaturas pelo país), não po-
dia ter começado pior. Depois do 
‘flop’ que foi a falta de comuni-
cação entre Rui Rio e a Iniciativa 
Liberal, que levou esta a perder o 
pé e Rio a perder um apoio sim-
bólico de peso para o candidato 
Carlos Moedas, conclui-se que o 
PSD e o CDS não se entendem na 
distribuição de lugares nas listas 
– algo que devia estar resolvido 
(em privado) antes de qualquer 
anúncio de coligação. O CDS 
reclama encabeçar as listas nas 
cinco freguesias onde teve mais 
votos em 2017, mas o PSD cobiça 
também algumas delas, como Ave-
nidas Novas e Parque das Nações. 
Se é assim antes de ganharem, 
imagine-se o que seria se chegas-
sem a ganhar! ■

• Quezílias
Mais: as negociações dos lugares 
vieram aumentar as desinteligên-
cias dentro das estruturas de cada 
um dos dois partidos apoiantes da 
candidatura de Moedas. No PSD, 
Rui Rio designou Paulo Ribeiro 
para integrar a equipa negocia-
dora das listas, mas não levou em 
conta a “guerra” antiga entre este 
e Luís Newton, líder da comissão 
concelhia do partido em Lisboa. 
No CDS, os dois dirigentes que o 
líder designou para negociar as 
listas (o secretário-geral Francisco 
Tavares e o presidente da Mesa do 
Conselho Nacional, Filipe Ana-
coreta Correia) estão em rota de 
colisão com a comissão concelhia 
(liderada por Diogo Moura) e a 
estrutura distrital (liderada por 
João Gonçalves Pereira), o que já 
levou a acusações de “saneamento 
político” na última reunião da 
direcção nacional. Não é fácil ser 
prior nesta freguesia. ■ 

• Divergência
A fragilização da candidatura de 
Carlos Moedas no concelho de 
Lisboa não é o único problema 
que Rui Rio e Francisco Rodri-
gues dos Santos enfrentam na 
grande Área Metropolitana. Em 
dois outros concelhos de impor-
tância vital para as autárquicas e 
com clara projecção em futuras 
legislativas, Loures e Odivelas, a 
mirífica coligação que teria como 
inspiradora a Aliança Democrá-
tica de 1979/1980 (responsável 
pelos êxitos eleitorais de Sá Car-
neiro e Freitas do Amaral) pura 
e simplesmente não chegou a ser 
objecto de conversações entre o 
PSD e o CDS. Antes mesmo de 
tentarem encontrar candidatos 
comuns, os dois partidos apressa-
ram-se a anunciar os seus cabeças 
de lista, inutilizando qualquer hi-
pótese de convergência. É assim 
que querem ser alternativa e tirar 
a esquerda do poder? ■
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“Ajudas”
O Governo socialista, que 
andou a encher a boca com 
“grandes ajudas” a famílias e 
empresários afectados pela 
crise económica agravada 
pela pandemia, está agora 
muito caladinho na hora 
de nos apresentar a factura. 
Quem ‘engoliu’ a propagan-
da pensando que se tratava 
de verdadeiras “ajudas”, bem 
pode desenganar-se. Em Abril 
(daqui a escassos cinco dias) 
os clientes da banca que pe-
diram a suspensão do paga-
mento de juros no âmbito de 
moratórias, terão de abrir os 
cordões à bolsa (vazia) e re-
gressar aos pagamentos. O 
ministro da Economia, Pedro 
Siza Vieira, já veio dizer que 
o montante em causa “não 
é muito significativo” – mas 
quem está no Governo bem 
pode falar de cátedra sobre 
as aflições alheias. As “ajudas” 
não passaram, na verdade, de 
simples manobras dilatórias, 
ao jeito socialista de empurrar 
os problemas com a barriga 
na esperança de que venha 
alguém mais tarde resolvê-los. 
Não há almoços grátis: temos 
sempre de pagar. Com língua 
de palmo. ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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