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Um brado 
de repulsa e 
indignação 

percorre o País 
depois de o juiz 

instrutor Ivo Rosa 
ter reduzido a 

cinzas a Operação 
Marquês, em que 
vinham acusadas 

figuras gradas 
da política, da 
finança e dos 
negócios. Das 

189 acusações 
de crimes graves 
contra Sócrates, 

Salgado e outros, 
restam apenas 17. 
A opinião pública 
não se conforma

Um adeus 
a Pedro 

Soares 
Martínez

Covid deixa  
no caos as  
outras doenças
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O direito universal  
de evitar a  
auto-incriminação
P aladino do combate à auto-incrimina-

ção, o Juiz condenou o Ministério Pú-
blico, as leis da República, enfim, o Povo, 
acusando-os de ingénuas especulações, efa-
bulações e suposições: acaso queriam que 
Sócrates se fosse auto-incriminar, declaran-
do ao fisco o que recebeu do “Amigo Santos 
Silva”? A todo o cidadão assiste o direito de 
não se auto-incriminar, quanto mais não 
assistirá a um representante máximo dos 
mesmos, e eleito por maioria absoluta! E 
mais: trata-se de um líder do PS, portanto, 
de um cidadão acima de toda a suspeita, 
de um Primeiro-ministro da Democracia, 

sujeito ao escrutínio minucioso dos seus 
Ministros, Secretários de Estados, Chefes 
de Gabinete, camaradas de Partido… que, 
de resto, não deixaram de fazer o que lhes 
competia: assobiar para o lado, sacudir a 
água do capote e entregar à justiça cor-de-
-rosa o é da justiça cor-de-rosa! ■

Justiça cor-de-rosa
O juiz Ivo Rosa, na estreia da sua peça 

processual “A Beleza de Ilibar Socia-
listas e Donos Disto Tudo”, proporcionou-
-nos um espectáculo ímpar num cenário da 
mesma cor. Cor-de-rosa, como Sócrates e 
como o regime que albergou e acarinhou 
a maioria dos arguidos do Processo Mar-
quês. Mas se para Ivo e para os da sua cor 
o dia foi rosa, para a Justiça portuguesa foi 
um dia escuro (para não dizer negro), em 

que se viu que, afinal, a dita Justiça não é 
invisual (para não dizer cega) nem neutra e 
inclusiva (para não dizer igual para todos e 
todas). Rosa para alguns, negra para todos 
os outros. ■ 

Rosa em Jerusalém
S e o Juiz Ivo Rosa estivesse em Israel e 

tivesse julgado Eichmann, o director 
em chefe do Holocausto era capaz de se 
safar. Primeiro, porque os serviços israelitas 
tinham recorrido a um meio não autorizado 
(como as escutas a Sócrates) para o “extradi-
tar” da Argentina; depois, porque os crimes 
já estavam prescritos e os testemunhos dos 
carrascos, sendo parte interessada, tinham 
“fraco valor probatório”. Mas Eichmann não 
se ficava a rir: o salomónico magistrado, 
tirando um último e inesperado coelho da 
cartola, acabaria por punir o arguido por 
atentado à segurança dos deportados nos 
wagons ferroviários, em claro incumpri-
mento das disposições legais de segurança, 
higiene e conforto no transporte. ■

Sócrates, Lula, Dilma
H á gente na esquerda brasileira que se 

incomoda com o paralelo entre Sócra-
tes e Lula estabelecido pelo antigo primeiro-
-ministro português e pela ex-Presidente 
Dilma Roussef na nova obra literária “A Con-
fiança no Mundo”. Porque se grande parte 
do mundo desconfia de Lula, dificilmente 
haverá no mundo quem confie em Sócrates. 

Chamam os brasileiros a atenção para o facto 
de até o benevolente Juiz Ivo Rosa, altamente 
elogiado por Sócrates, ter admitido que o 
ex-Primeiro Ministro foi “corrompido” pelo 
“Amigo” Carlos Santos Silva. 

Ora para estes brasileiros, o grau de 
cegueira que os leva a acreditar na inocên-
cia de Lula não os impede de ver que um 
paralelo com Sócrates só pode ser negativo 
e contagioso. E em nada ajuda o prefácio da 
lendária Dilma Roussef, autora da célebre 
solução retrospectiva para a pandemia no 
Brasil: “Se o Bolsonaro tivesse fechado a 
fronteira do Brasil com a China, nada disto 
teria acontecido…” ■

Sensibilidades  
de género
A Universidade de Hull, na Grã-Bretanha, 

já adoptou a “escrita inclusiva”, recusan-
do a alternativa, a “escrita correcta”, por ser 
“homogénea, branca, masculina e elitista”. 
Com admirável tolerância e respeito pela 
criatividade dos estudantes, no Curso de 
“Activismo Religioso” é estabelecido:

“A Linguagem é importante e altamente 
simbólica. A consciência da sua natureza 
poderosa e simbólica é considerada funda-
mental, pelo que a utilização de fórmulas 
‘gender-sensitive’ é fortemente aconselha-
da. O não uso de linguagem ‘gender sensi-
tive’ terá consequências na nota”. ■
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Sete Dias

N o Portugal “de Abril”, mais de um em 
cada dez trabalhadores (11%) está em 

situação de pobreza. E a maior parte dos 
pobres não o são por não terem emprego 
ou por dependerem de apoios sociais que 
menorizem a ausência de salário: estão em 
situação de pobreza porque auferem salários 
baixos ou têm empregos precários.

As conclusões são do estudo “Pobreza 
em Portugal – Trajectos e Quotidianos”, 
promovido pela Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, coordenado pelo investigador 
e professor universitário Fernando Diogo, 
da Universidade dos Açores, e esta semana 
divulgado pela agência Lusa.

O estudo, que juntou uma equipa de 11 
investigadores, dá pistas sobre quem são as 
pessoas em situação de pobreza em Portu-
gal: 32,9% são trabalhadores, 27,5% serão 
reformados, 26,6% são precários e 13% são 
desempregados.

A percentagem de pessoas em situação 
de pobreza que trabalham (32,9% com vín-
culos efectivos e trabalho regular, 26,6% 
com trabalhos precários) permite concluir 
que a maioria das pessoas em situação de 
pobreza em Portugal trabalha. E entre os 
que trabalham, a maior parte (os tais 32,9%) 
tem vínculos laborais sem termo e aufere 
pelo menos o salário mínimo.

A análise conclui assim que praticamente 
um terço dos pobres (quase 33%, ou seja, 
quase um em cada três) são trabalhadores. 
Juntando-lhes os precários, percebe-se que 
mais de metade das pessoas em situação de 
pobreza trabalha, o que significa que “ter 
um emprego seguro não é suficiente para 
sair de uma situação de pobreza”, ressalva 
o documento.

Para Fernando Diogo, “foi uma sur-
presa” constatar que “a maior parte dessas 
pessoas era efectiva” nas empresas há vários 

anos, uma vez que os investigadores estavam 
à espera de encontrar sobretudo pessoas 
com uma trajectória de emprego “em car-
rossel”, em que se alterna entre actividade 
laboral precária, períodos de desemprego e 
“zona difusa entre trabalho e não trabalho”. 

Há uma parte dos pobres que são efec-
tivos nos seus postos de trabalho, muitos 
há mais de 10 e alguns há mais de 20 anos. 
Claro que com ordenados baixos, que têm 
de dividir o seu ordenado com a família, com 
uma família numerosa”, enfatizou.

Os resultados apresentados mostram 
também que em 2018 quase metade dos 
desempregados em Portugal estava em si-
tuação de pobreza, o que significa que são 
o grupo onde a taxa é mais elevada e tem 
vindo a aumentar.

Apesar das oscilações na variação da taxa 
de pobreza ao longo do período observado, 
entre 2003 e 2019, “o valor está sempre 
próximo de um quinto do total da popu-
lação” e os últimos indicadores, de 2018, 
são de 17,2%, o equivalente a 1,7 milhões 
de pessoas.

A taxa de pobreza infantil “é persisten-
temente mais elevada do que a taxa global”, 
frisou o coordenador do estudo, que alerta 
para duas tipologias de famílias com taxas 
de pobreza acima da média global: famílias 
monoparentais ou onde existem dois adultos 
com três ou mais crianças.

“Cerca de um terço dos indivíduos de 
cada uma destas categorias está em situação 
de pobreza, o que é um valor muito signi-
ficativo. Há muito poucas categorias que 
tenham valores deste género”, acentuou 
Fernando Diogo. “Os agregados onde exis-
tem crianças são aqueles em que a taxa e 
pobreza é mais elevada”, acrescentou.

O estudo destaca a “dimensão familiar” 

da pobreza, uma vez que muitos entrevista-
dos são pobres porque não têm rendimen-
tos, porque estes são irregulares ou porque 
são baixos e têm de partilhá-los.

A análise confirmou ainda a “nature-
za estrutural” do fenómeno, mantendo-se 
uma parte expressiva da população nessa 
situação ao longo de anos e existindo um 
“processo de reprodução intergeracional 
da pobreza”, identificando-se pessoas que 
“cresceram num contexto mais ou menos 
de privação, condicionando, à partida, as 
suas oportunidades na vida”.

As pessoas dos quatro perfis identificados 
têm em comum estarem, a maior parte, 
em situação de pobreza “há muito tempo 
e terem herdado essa situação dos pais”, 
conclui a investigação.

O estudo permite ainda estimar a pro-
babilidade acrescida de pobreza de deter-
minados grupos ou categorias sociais, como 
os que têm como principal fonte de rendi-
mento do agregado transferências sociais 
do Estado, à excepção das pensões, e os 
agregados com dois adultos e três ou mais 
crianças.

Fernando Diogo menciona ainda os 
“três D da pobreza: desemprego, doença 
e divórcio”, factores que produzem essa 
situação, impedem que as pessoas saiam 
dela e podem intensificá-la. ■

Número de 
nascimentos 
volta a descer 
em 2021
Cerca de 18.200 bebés nasceram em 

Portugal no primeiro trimestre de 
2021, o número mais baixo dos últimos 
sete anos para igual período, segundo 
dados do Programa Nacional de Diag-
nóstico Precoce, que cobre a quase 
totalidade dos nascimentos – revelou 
esta semana a agência Lusa.

Nos primeiros três meses do ano, 
foram estudados 18.226 recém-nascidos 
ao abrigo deste programa, conheci-
do como “teste do pezinho”, menos 
2.898 do que em igual período de 2020 
(21.124), o que representa uma quebra 
de 13,7%, revelam dados do Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(INSA) avançados à Lusa.

Analisando os dados para igual pe-
ríodo nos últimos anos, verifica-se que 
é o valor mais baixo registado desde 
2015. Nesse ano, foram realizados no 
primeiro trimestre 19.656 testes, nú-
mero que subiu para 20.992 no ano 
seguinte e caiu para 20.735, em 2017, e 
para 20.364, em 2018. No ano seguinte, 
subiu para 21.348 e, em 2020, baixou 
para 21.124.

Segundo os dados, Lisboa foi o 
distrito com mais “testes do pezinho” 
realizados (5.343), seguido do Porto 
(3.418), Braga (1.329) e Setúbal (1.321). 
Já Bragança foi o distrito que menos 
rastreios realizou (116), seguido de Por-
talegre (129) e da Guarda (137), precisam 
os dados do programa coordenado pelo 
INSA, através da sua Unidade de Rastreio 
Neonatal, Metabolismo e Genética, do 
Departamento de Genética Humana.

Em 2020, foram estudados 85.456 
recém-nascidos, menos 1.908 bebés do 
que em 2019 (87.364), no âmbito Pro-
grama Nacional de Rastreio Neonatal, 
que abrange actualmente 26 doenças, 
25 das quais de origem genética. O 
Programa Nacional de Rastreio Neonatal 
arrancou em 1979 com o objectivo de 
diagnosticar crianças que sofrem de 
doenças genéticas que podem bene-
ficiar de tratamento precoce, evitando 
a ocorrência de atraso mental, doença 
grave irreversível e até mesmo a morte. 
O “teste do pezinho” deve ser reali-
zado entre o terceiro e o sexto dia de 
vida do bebé e consiste na recolha de 
gotículas de sangue através de uma 
picada no pé do bebé. Apesar de não 
ser obrigatório, o Programa Nacional 
de Rastreio Neonatal tem actualmente 
uma taxa de cobertura de 99,5%. ■

47 ANOS DEPOIS DOS “CRAVOS DE ABRIL”…

11% dos trabalhadores
ainda vivem na pobreza

Amemória da trágica crise norte-coreana dos anos 90, que 
matou à fome mais de três milhões de pessoas, regressou 

esta semana ao noticiário internacional quando o ditador comu-
nista Kim Jong-un admitiu oficialmente a existência de “graves 
dificuldades económicas, mais sérias do que nunca”.

O tirano norte-coreano atribui essas dificuldades aos efeitos 
da Covid, às cheias do Verão passado e às sanções impostas pelo 
Ocidente devido à sua política atómica agressiva, recusando-se sem-
pre a admitir que elas resultam da política económica comunista.

Observadores internacionais afirmam que a actual situação é 

o maior teste político desde que Kim Jong-un chegou ao poder 
há nove anos. “Temos muitos obstáculos e dificuldades à nossa 
frente e esta é a nossa luta para que as decisões do Oitavo Congres-
so sejam cumpridas”, disse o líder do regime norte-coreano aos 
membros do partido único no final da semana passada, pedindo 
uma “marcha árdua” para ultrapassar as dificuldades.

O termo “marcha árdua” é um eufemismo que a clique diri-
gente da Coreia do Norte usa para descrever as dificuldades rela-
cionadas com as grandes carências alimentares que o povo viveu 
entre 1994 e 1998 e que originaram um número não confirmado 
de vítimas mortais que poderá ter ultrapassado os três milhões. ■

Fome regressa à Coreia do Norte

DR
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Um ovni  
chamado Ivo Rosa

HENRIQUE NETO

N ão me enganei na previsão que 
aqui fiz a semana passada, sobre a 
decisão a sair do Tribunal Central 

de Instrução Criminal pela pena do juiz 
Ivo Rosa sobre o Processo Marquês. Dizem 
os meios de comunicação que o País ficou 
em choque, todavia isso só pode acontecer 
porque muitos portugueses desvalorizam, 
ou não se apercebem, do poder que a 
corrupção tem em Portugal. Ou do grau 
de influência do dinheiro da corrupção 
sobre a sociedade e, naturalmente, sobre 
o sistema político.

Veja-se que as críticas e as preocupa-
ções dos portugueses se voltaram prin-
cipalmente para a Justiça e uma grande 
parte do debate público está a ser feito 
acerca das diferenças de interpretação do 
Processo Marquês, entre os juízes Carlos 
Alexandre e Ivo Rosa. Há mesmo bastante 
gente que há muito critica a Justiça pelos 
males do País, uns por inocência e outros 
porque é através do condicionamento da 
Justiça que podem continuar impunes 
pelo que fizeram no passado e por aquilo 
que continuam a fazer no presente.

Depois da queda do BES, da prisão de 
José Sócrates e dos resultados da acção 
do Ministério Público pela mão de Joana 
Marques Vidal, surgiu 
um forte movimento 
crítico da Justiça por-
tuguesa, com o resul-
tado da Procuradora 
Geral da República ter 
sido substituída, do juiz 
Carlos Alexandre e o 
Procurador Rosário 
Teixeira passaram a ser 
considerados inimigos 
públicos e iniciou-se 
um processo de con-
dicionamento da Polí-
cia Judiciária. Tudo em 
nome da presunção de 
inocência, das fugas do 
segredo de justiça e 
dos direitos sagrados dos cidadãos. Bastaria 
ler e ouvir o clamor concertado de alguns 
dirigentes políticos e de muitos comenta-
dores nas televisões, para compreender o 
que estava para chegar. Claro que poucos 
defenderam directamente José Sócrates, 
Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro 

ou Zeinal Bava e, apesar do corrupio em 
direcção à prisão de Elvas, todos acabaram 
por apostar na maior eficácia de atacar a 
Justiça e alguns dos seus agentes.

Recordo que pouca gente se incomo-
dou em a atacar quando José Sócrates con-
trolava o Procurador-Geral da República, 
ou quando o Supremo mandou esconder 
as escutas de antigo Primeiro-ministro, 
ou quando uma Procuradora afundou o 
processo Freeport. Nesse tempo, muito 
poucos atacaram a Justiça portuguesa, nem 
mesmo quando José Sócrates apresentou 
o seu livro, tendo na primeira fila como 
espectadores os representantes do topo 
dos sistemas político e judiciário. 

No início do Processo Marquês escrevi 
um texto em que con-
videi os leitores a pen-
sarem quanto dinheiro 
estaria disponível para 
o incinerar. Foi essa 
uma das razões porque 
passei a defender a Jus-
tiça portuguesa contra 
os seus detractores, ao 
ponto de agora não po-
der deixar de admirar o 
trabalho do Ministério 
Público, do Procurador 
Rosário Teixeira e do 
juiz Carlos Alexandre e 
os seus muitos anos de 
luta contra as dificulda-
des resultantes da faltas 

de meios, da lentidão de resposta dos ban-
cos, nacionais e estrangeiros, em prestarem 
as informações relevantes, além de terem 
de superar a competência de alguns dos 
melhores advogados portugueses. Razão 
para que agora lamente o que suponho 
seja o estado de tristeza, porventura de 

revolta, de muitos profissionais honrados 
após ouvirem a leitura do despacho do 
juiz Ivo Rosa. 

Infelizmente, muitos portugueses ao 
direcionarem a sua atenção para o siste-
ma de Justiça, perdem de vista o essencial. 
O juiz Ivo Rosa não representa a Justiça 
portuguesa, é apenas um seu acidente e 
suponho que o despacho de prenuncia 
será, por agora, o resultado da sua perso-
nalidade autocentrada, dos problemas de 
relacionamento com o Ministério Público 
e algum desejo de afirmação de uma certa 
imagem de defensor dos que não têm defe-
sa. Se existe algo mais do que isso veremos 
a seu tempo.

Neste momento não sei. Limitar-me-
-ei, portanto, a desconfiar do computador 
que só escolheu o juiz Ivo Rosa à quarta 
tentativa e a reconhecer que o seu despa-
cho mandou para casa acusados de crimes 
graves, cuja acção destruiu quase metade 
da economia portuguesa, o que foi feito 
através de uma argumentação que para 
mim, que não sou jurista, não tem ponta 
por onde se lhe pegue.  

Além do mais é uma argumentação 
de sentido único: defender os acusados e 
acusar a Justiça. E, sobre isso, fico estarre-
cido com o contentamento de tanta gente 
por Ivo Rosa ter acusado José Sócrates de 
corrupto, porque me parece evidente que 
essa acusação é uma manobra para justificar 
o dinheiro recebido por Sócrates e isentar 
os restantes acusados, além de tentar isentar 
o próprio sistema político. O futuro dirá, 
mas não vejo grande futuro nesse processo. 
Quem vai acreditar que o apagado Car-
los Santos Silva arquitectou toda aquela 
manobra e envolveu na corrupção como 
corrompido o animal feroz seu amigo? 

Suponho que não existindo na acusa-
ção do Ministério Público esta divagação, 
isso permitirá aos advogados de José Só-
crates recorrer e manter por mais algum 
tempo o Processo Marquês nas mãos de Ivo 
Rosa. Se não for esse o caso, a alternativa 
será o julgamento por algo que acredito 
vai acabar em absolvição. O exemplo de 
Al Capone passou-se há muito tempo e 
foi nos Estados Unidos, é bom não o es-
quecer. De facto, o importante a reter é 
que o dinheiro da corrupção saiu deste 
processo absolvido.

Apesar disso, confio na competência 
do Ministério Público e na seriedade do 
Tribunal da Relação de Lisboa para sal-
varem o que puder ser salvo do Processo 
Marquês. O que até nem me parece ex-
cessivamente difícil, porque as razões do 
Juiz Ivo Rosa para salvar os acusados são 
demasiado claras, por vezes até ingénuas, 
ao ponto de mesmo um não jurista como 
eu poder escrever o guião. Vejamos: o 
juiz Ivo Rosa exagerou ao invadir o pa-
pel reservado aos juízes no julgamento; 
baseou muita da sua argumentação nas 
declarações de governantes e políticos 
da máquina de poder da grande família 
socialista; fez uma efabulação irreal sobre 
as relações entre membros dos poderes 
político e económico; existe a estranha 
desvalorização do percurso do dinheiro e 
por aí fora. Espero que sejam demasiadas 
coincidências para os juízes do Tribunal 
da Relação. 

Agora, se me permitem, o mais 
preocupante de tudo o que se passou 
reside em que o poder político, através 
do Estado, continuará a dominar a 
sociedade portuguesa e a corrupção a 
empobrecer Portugal e a maioria dos 
portugueses. ■

Pouca gente se incomodou 
quando José Sócrates 

controlava o Procurador- 
-Geral da República,  

ou quando o Supremo 
mandou esconder as 

escutas do antigo Primeiro- 
-ministro, ou quando uma 

Procuradora afundou 
o processo Freeport…
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Castelo Branco e Leiria batem o pé à direcção nacional do PSD

R io sempre se quis apre-
sentar como um líder do 
PSD que dava o essencial 

do seu esforço político à questão 
das autárquicas, mas as críticas são 
imensas. E quando as estruturas 
locais não concordam com as es-
colhas, resvala-se para um boicote 
ou uma greve de zelo em tempos 
de campanha eleitoral. Rio sabe 
que as coisas são mesmo assim e 
que o apoio das bases aos can-
didatos é sempre indispensável 
nas campanhas eleitorais, onde 
as relações de proximidade en-
tre candidato e eleitor são muito 
maiores do que em legislativas.

A concelhia do PSD de Castelo 
Branco acusou mesmo a direcção 
nacional do partido de desrespeitar 
os estatutos, ao escolher o nome de 
João Belém para candidato àquele 
município, contra a escolha dos 
órgãos locais.

Em comunicado, aquele órgão 
social-democrata de Castelo Bran-
co refere que esta decisão e todas 
as consequências que a mesma terá 
no futuro “são da integral e exclusi-
va responsabilidade do presidente 
do PSD, Rui Rio”.

A Comissão Política Nacional 
do partido anunciou recentemen-
te o nome do professor jubilado 
João Belém como o candidato do 
PSD à Câmara Municipal de Caste-
lo Branco nas eleições autárquicas 
deste ano.

“A Comissão Política Nacional, 
em claro desrespeito pelos estatu-
tos do PSD, optou por escolher, 
unilateralmente e discricionaria-
mente, o nome de João Belém 
para candidato do PSD à Câmara 
Municipal de Castelo Branco”, lê-
-se na nota.

A concelhia afirma ainda que 
o órgão local, responsável pela es-
colha do candidato, “votou, por 
unanimidade, o nome do Carlos 
Almeida”, actual vereador e presi-
dente da Comissão Política Con-
celhia do PSD de Castelo Branco.

“O mesmo sentido de voto, por 

Um vendaval de 
contestação está a 

marcar algumas das 
escolhas de  

Rui Rio para as 
eleições autárquicas 

de Outono. 

por MaRTa bRITO

unanimidade, foi acompanhado, 
igualmente, pela Comissão Política 
Distrital do PSD Castelo Branco”, 
sublinha.

No comunicado, o PSD Castelo 
Branco evoca “plena confiança 
no trabalho que tem vindo a ser 
realizado pela equipa que ganhou 
as eleições internas à concelhia em 
2020, a qual tinha toda uma estraté-
gia delineada para as eleições que 
se avizinham e que neste momento 
sofreu um revés comprometedor”.

Nas eleições de 2017, o PS, lide-
rado por Luís Correia, conquistou 
cinco mandatos, enquanto o PSD 
elegeu dois vereadores.

Caso Amadora
Outra das escolhas inexplicá-

veis é a de Suzana Garcia, advogada 
e antiga comentadora de televisão 
na TVI, para a Amadora.

O secretário-geral e coordena-
dor autárquico do PSD, José Silva-
no, anunciou a homologação de 
mais 53 candidatos do partido a 
Câmaras Municipais, num total de 
294 nomes já escolhidos e entre os 
hoje divulgados está o de Suzana 
Garcia, na Amadora – aprovada 
por unanimidade pela Comissão 
Política Nacional.

Segundo Silvano, Suzana Gar-
cia é “candidata mais indicada para 
ganhar” a Amadora. “O PSD é um 

partido onde cabem todos, desde 
que não ponham em causa os valo-
res essenciais da social-democracia. 
Convivemos bem com a diferença 
de opiniões e não condenamos nin-
guém por delito de opinião”, come-
çou por dizer, acrescentando que 
a direcção do partido analisou as 
posições públicas de Suzana Garcia.

“Não vimos nelas algo que não 
pudesse ser admitido no âmbito 
da pluralidade de opiniões deste 
partido”, afirmou.

José Silvano considerou ainda 
que a advogada tem “um perfil 
adequado ao concelho a que se 
candidata” e defendeu que tem 
“fortes possibilidades” de ganhar 
a autarquia.

Questionado se as posições 
da candidata sobre castração quí-
mica a aproximam do Chega, o 
secretário-geral do PSD frisou que 
a posição do partido em relação a 
este tema é claramente contra e já 
foi expressa no Parlamento.

“A posição da Suzana Garcia 
– que não se candidata à Assem-
bleia da República para legislar, 
mas para a Câmara da Amadora 
– é uma posição que, no entender 
do PSD e que ela própria explica, 
não é de castração química, mas 
uma terapia medicamentosa de 
controlo da líbido e apenas para 
reincidentes pedófilos”, disse.

Leiria em pé de guerra
Um grupo de 132 simpatizan-

tes e militantes sociais-democratas 
de Leiria considerou que a escolha 
de Álvaro Madureira como cabeça 
de lista à Câmara é um “péssimo 
serviço” ao partido e ao concelho.

“A escolha do presidente da 
Comissão Política de Leiria para 
encabeçar a lista candidata à 
Câmara Municipal constitui um 
péssimo serviço ao PSD e a Lei-
ria, quer porque tal pessoa não 
reúne as características mínimas 
para dignificar uma candidatura 
do Partido Social Democrata, quer 
porque o seu passado revela que 
não tem qualquer noção do que 
seja serviço público, quer, ainda, 
porque é o melhor serviço que se 
poderia prestar ao PS”, lê-se numa 
missiva tornada pública.

O documento destaca que “é 
impossível ficar indiferente peran-
te esta lamentável escolha, que 
não serve os interesses do PSD e, 
acima de tudo, de Leiria e do seu 
concelho”.

Os subscritores salientam, 
igualmente, que “não foi valo-
rizada, como era expectável, a 
vitória alcançada nas anteriores 
legislativas, prova evidente de que 
os valores da social-democracia têm 
acolhimento maioritário em Lei-
ria”, além de que foi “ignorada a 
fragilidade da candidatura socia-
lista e as reservas que suscita em 
largos sectores da comunidade”.

“Uma candidatura social-de-
mocrata forte, prestigiada junto 
da comunidade e com um progra-
ma claro de desenvolvimento do 
concelho – que contrastasse com 
o ‘pão e circo’ socialista – suscita-
ria certamente a adesão de largos 
sectores da sociedade leiriense”, 
refere a missiva.

Boicote activo
Manifestando “absoluta in-

disponibilidade” para suportar a 
candidatura, militantes e simpa-
tizantes sociais-democratas com-
prometem-se “a desenvolver, no 
tempo devido, todos os esforços 
para devolver o PSD de Leiria à sua 
matriz social-democrata, pondo 

fim a esta lamentável deriva em 
que os interesses de alguns anulam 
e substituem o interesse comum”.

Já em Fevereiro, um grupo de 
56 militantes e simpatizantes do 
PSD, incluindo nomes da carta 
agora divulgada, exortou o líder 
nacional do partido, Rui Rio, a 
acelerar a escolha do candidato 
à Câmara de Leiria e acusaram 
o presidente da Concelhia de ter 
como interesse primordial a noto-
riedade social.

Na missiva, os subscritores ex-
pressaram a Rui Rio a “esperança 
no seu esclarecido empenhamento 
no processo de escolha da candida-
tura social-democrata à Câmara de 
Leiria”, exortando-o “a acelerar a 
escolha de uma personalidade com 
reconhecimento local, com ideias 
claras quanto ao futuro do conce-
lho, suficientemente afastada das 
‘tricas’ e ‘guerras’ que têm mar-
cado o passado recente do PSD”, 
e que “dê garantias de encarar o 
desempenho do cargo como fim 
último e não como ‘trampolim’ 
para outros ‘voos’”.

Mas o PSD anunciou que Ál-
varo Madureira é o cabeça de lista 
do partido à câmara, candidatura 
que já tinha liderado nas eleições 
autárquicas de 2013.

No mesmo dia, o presidente 
da Distrital de Leiria do PSD disse 
que esta estrutura partidária “não 
acompanha a decisão da direcção 
nacional” da candidatura de Álva-
ro Madureira.

No sufrágio de 2009 o PSD per-
deu a Câmara de Leiria para o PS, 
que ganhou sem maioria absoluta. 
Os socialistas conquistaram cinco 
mandatos, o mesmo número dos 
do PSD, e o CDS-PP um.

Nas eleições seguintes, em 
2013, o PS passou a ter maioria 
absoluta (sete mandatos), enquan-
to o PSD sentou na câmara quatro 
vereadores.

Já nas últimas autárquicas, em 
2017, o PS aumentou para oito 
mandatos e o PSD desceu para 
três. ■

Sobe a contestação 
às escolhas de Rio
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Opinião Ainda tem a lata de envolver Passos Coelho, ultimamente já esquecido

Costa, o manhoso
A utoproclamado candidato a Pri-

meiro-ministro perdeu as eleições, 
mas ganhou o lugar com indiscutí-

vel artimanha. O “habilidoso” obteve apoio 
para governar, levando as suas muletas 
a apoiarem o que sempre combateram, 
atitude natural no BE, dado a fracturar e 
escaqueirar, mas estranho no PC, conser-
vador e habitualmente previsível. 

A Comunicação Social chamou-lhe 
“hábil negociador”. Durante toda a legis-
latura o artista “ilusionista” simulou virar 
a página da austeridade com a ajuda do 
“Ronaldo das Finanças”, assim chamado 
pela sua extraordinária capacidade de fin-
tar os portugueses, dando-lhes austeridade 
e eles gostarem. Pior foram as reversões, 
para “comprar” o apoio do PC, que só na 
TAP já nos custou mais de mil milhões 
e prometem que não nos custará mais 
de 3.7 mil milhões até 2024. Com uma 
propaganda afinada, manha na arte de 
mentir manipulando a verdade, nunca sen-
do culpado de nada e tendo o Presidente 
como bombeiro de serviço para o salvar 
dos desastres mais graves, chegou às elei-
ções, que finalmente ganhou, por falta de 
comparência da oposição. Se fosse rei seria 
“Costa, O Manhoso”. É uma característica 
que não reconheço nos portugueses, mais 
dados à inveja e “chico-espertice”.

Se dúvidas houvesse, a sua actuação no 
recente caso da chamada lei dos apoios 
sociais é um poema manhoso como res-
posta à argumentação do Presidente (PR). 
Como de costume, a propaganda distribui 
imensos apoios sociais e às empresas, mas 
não chegam a quem deles precisa como 
pão para a boca. O Parlamento aprova uma 
lei que aparentemente viola a Constituição 
por falta de cabimento orçamental e o PR 
promulga. Que faz Costa? Primeiro hesi-
ta porque poderia propor um orçamento 
rectificativo, como sugeriu Jorge Miranda, 
ou será que não há dinheiro e a vitamina 
ainda não chegou, mas prefere o confronto, 
“via constitucional”, vincando bem quem 
manda e é dono disto tudo. Com que ar-
gumentação?

Invoca o dever sagrado do governo cum-
prir a Constituição, mas nenhum como este 
a violou, tanto quanto a direitos, liberdades 
e garantias, a parte onde ela é melhor, que 
em organização política e administrativa, 
apesar das alterações, mais parece talhada 
para perpetuar no poder uma certa classe 
política.

Apela ao TC, um órgão muito politiza-
do onde está à vontade, mas uma coisa é 
a substância da lei fundamental e outra é 
a sua interpretação. Votações quase pari-

tárias, ou mesmo por voto de desempate, 
são frequentes.

E ainda tem a lata de envolver Passos 
Coelho, ultimamente já esquecido como 
culpado de tudo, e a sua dificuldade em fa-
zer passar legislação que permitisse cumprir 
o memorando de acordo da “Troika” com 
o PS de Sócrates para evitar a bancarrota.

Chega! Estamos entregues aos bichos.

Socratices
Antecipando a leitura da instrução da 

Operação Marquês, veio-me à memória 
factos da minha juventude.

Quando era pequeno, já lá vão uns 
anitos, a loja de aldeia de meus pais, a tra-
dicional taberna/mercearia, era também 
o centro local de Serviço Público quase 
gratuito. Enviava e recebia encomendas, 
incluindo os jornais diários, pelo transporte 
rodoviário através da camionagem dos “Ca-
pristanos”. Era a central de comunicações 
da terra, onde até havia espaço para um 
“caixote”, a cabina telefónica pública. Era 
igualmente central dos Correios. Minha 
mãe fazia a leitura da correspondência, 
tal e qual como descrito na Morgadinha 
dos Canaviais. As malas de correio eram 
recebidas e entregues no vagão/correio 
da CP (passava sempre a horas e era uma 
preocupação não se atrasarem) que ia fa-
zendo a repartição das cartas e, assim, a 
correspondência aqui expedida à noite, era 
distribuída na manhã seguinte em Lisboa. 
Agora demora um pouco mais. Lembrei-
-me disto porque já me aconteceu receber 
com uma semana de atraso em Sacavém 
uma convocatória enviada da Avenida da 

República, em Lisboa. Bem sei que eram 
concelhos diferentes, mas ainda não havia 
estas dificuldades actuais.

Vinte anos mais tarde, as Forças Armadas 
desenvolveram com grande rapidez um 
Serviço Postal devido à Guerra do Ultra-
mar, muito eficiente, para apoio dos nossos 
militares em África. Mas não era isenta de 
falhas, uma delas merece ser contada. As 
mensagens por telegrama eram tipificadas 
e assim bastava enviar o número correspon-
dente. Um militar, já em fim de comissão 
e no seu aniversário, recebeu esta mensa-
gem preocupante: “O que tanto esperavas 
aconteceu. Mãe e filho encontram-se bem”.

Estou à espera de uma mensagem seme-
lhante: “O que esperavas aconteceu. Ivo e 
SÓCRATES encontram-se bem”.

Juízo natural
Naturalmente, se tivéssemos juízo e 

estando em causa o bom nome de um ex-
-Primeiro-ministro e de um “ex-DDT”, a 
investigação e julgamento há muito teria 
chegado ao juízo final.

No início houve a manha do “juiz na-
tural” que deve ser de escolha aleatória, já 
ultrapassada e parece que até o Supremo se 
pronunciou. A manha entranhou-se entre 
nós de tal forma que já ninguém estranha. 
Não tem de ser obrigatoriamente assim e 
a prova é que quando Ivo Rosa ficou em 
exclusividade no processo da Operação 
Marquês para o acelerar, que bem precisa, 
todos os processos foram parar obviamente 
a Carlos Alexandre. Talvez não seja indi-
ferente, porque se um tem fama de não 
discriminar positivamente os poderosos, 

o outro tem fama de discriminar positiva-
mente os acusados, quaisquer acusados.

E chegámos à escolha do juiz para a fase 
de instrução do processo e aqui não faltou 
o computador que, também já manhoso, 
só à terceira tentativa acertou no nome. 
Parece que sendo a escolha apenas entre 
dois possíveis juízes, ambos naturalmente 
idóneos, a escolha seria uma de três: Ou o 
juiz da 2ª fase deve ser o mesmo da primeira, 
por ser quem melhor conhece o processo, 
poupando tempo e a escolha está feita; ou 
deve ser diferente, para evitar inadvertidos 
vícios processuais e a escolha está feita; ou é 
indiferente e deve ser aleatória, sendo que o 
mais simples, barato, rápido e transparente 
é o método futebolístico de “moeda ao ar”.

Quem vai a julgamento?
Não foi no primeiro de Abril, mas a 9, 

que Ivo Rosa procedeu à leitura das conclu-
sões do processo de instrução da Operação 
Marquês. Era improvável que mandasse 
arquivar todo o processo dado o conjunto 
de “provas” apuradas. Era ainda menos 
previsível que mandasse todo o processo 
para julgamento, dado o estilo do juiz, neste 
e noutros processos anteriores. Alguns su-
postos crimes já prescreveram e sobraram 
apenas questões menores que seguem para 
julgamento. Provavelmente, o processo vai-
-se arrastar por uma ou mais décadas por 
eventuais recursos. Por parte dos acusados, 
na esperança que tudo prescreva, ou do 
Ministério Público, envergonhado pelo sua 
actuação, o custo e tempo perdidos neste 
megaprocesso, que nem um Rato pariu. 
Afinal, é a qualidade e utilidade da nossa 
Justiça que está a ser julgada.

O cidadão comum não percebe como 
é que tanto do que veio a público vai ficar 
sem qualquer explicação ou julgamento. 
Acham que ficam de fora os do costume. 
Para quê planos de combate à corrupção, se 
um simples computador resolve o problema?

Sobra ainda o julgamento político de 
um Primeiro-ministro fora do seu tempo, 
incompetente ou ganancioso, que levou 
o país para mais uma bancarrota. Dir-se-á 
que isso se faz nos actos eleitorais, mas foi 
derrotado, tal como o seu número dois 
e sucessor, sem que deixassem de poder 
continuar a construir um “Projecto de Po-
der Socialista do Estado”, que já vinha de 
trás (“jobs for the boys”, lembram-se?) e 
continua de vento em poupa.

Controlam assim a sociedade civil, que 
devia ser livre e independente para criar 
valor e riqueza e com projectos megalóma-
nos não produtivos que geram pobreza e 
subsidiodependência que, por sua vez lhes 
garante a manutenção do poder. Receio 
mesmo que um grande choque vitamínico, 
em vez da cura, agrave a doença. ■

LINO OLIVEIRa
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PolíticaDespistagem e acompanhamento de cancros com atrasos graves

A s várias sociedades médicas 
estão neste momento a re-
agir e a “contar” a situação 

da Saúde em Portugal. Os atrasos 
nos exames médicos provocados 
pela pandemia de Covid-19 impe-
diram o diagnóstico do cancro do 
fígado “em fase tratável” a alguns 
doentes, disse o presidente da So-
ciedade Portuguesa de Gastroen-
terologia (SPG).

Rui Tato Marinho explicou que 
os doentes que têm cirrose “têm 
um risco muito elevado de vir a ter 
cancro no fígado” e que, por isso, 
devem realizar uma ecografia “de 
seis em seis meses”, o que pode não 
ter sido conseguido nalguns casos 
devido à pandemia.

“Houve dificuldade em fazer os 
exames, portanto admitimos que 
para algumas pessoas se tenha per-
dido um bocado o tempo para fazer 
o diagnóstico do cancro do fígado 
ainda em fase tratável”, disse à Lusa 
o presidente da SPG, que lançou a 
campanha “Cuide do seu fígado”, 
com o objectivo de “sensibilizar, 
informar e prevenir” a população 
sobre as doenças daquele órgão.

Trata-se, segundo o especialista, 
de “um dos piores” cancros que 
existe “em termos de morte”, mas 
que “já tem intervenção” e do qual 
“já se conseguem salvar algumas 
pessoas”, especialmente “se for apa-
nhado cedo, muito pequenino”.

Cancro de fígado
No entanto, a pandemia pode 

vir a causar ainda mais danos no 
futuro, devido ao aumento de duas 
das três principais causas de can-
cro do fígado, que são “o excesso 
de peso, o consumo excessivo de 
álcool e a hepatite C”.

“Tenho visto nos nossos doen-
tes um aumento de peso devido ao 
confinamento. Houve pessoas que 
aumentaram sete ou oito quilos e 
isso vai aumentar a probabilidade 

de haver fígado gordo. Também 
houve aumento do consumo de 
álcool por algumas pessoas, não 
todas, mas diria que é expectável 
que nos próximos anos exista um 
aumento das doenças de fígado”, 
frisou Rui Tato Marinho.

Também por isso, a campanha 
“Cuide do seu fígado” pretende 
“sensibilizar a população sobre as 
funções do fígado”, explicou a SPG 
em comunicado, assim como para 
os hábitos a adoptar “para um bom 
funcionamento” deste órgão essen-
cial: “Alimentação saudável, prática 
de desporto e consultas regulares 
ao gastrenterologista”.

Tato Marinho acrescenta ainda 
a necessidade de “incluir também 
as análises do fígado como rotina”, 
tais como as da glicemia ou coles-
terol, além de fazer a análise da 
hepatite C “pelo menos uma vez 
na vida”.

“As doenças do fígado estão no 
‘top 10’ da mortalidade. Andam à 
volta da sétima ou oitava posição 
em termos de causa de morte”, 
lembrou o presidente da SPG.

Além das principais causas refe-
ridas, Tato Marinho alertou ainda 
para uma outra que “está a subir”, 
que é o “fígado gordo”, que afecta 
as pessoas com “excesso de peso e 
que ficam com as análises de fígado 
alteradas”.

“Pode evoluir para cirrose, 
que é uma destruição do fígado, 
e inclusivamente para cancro do 
fígado. Cada vez temos mais pes-
soas doentes que o único factor 
de risco que têm em relação ao 
cancro do fígado é terem peso a 
mais. Portanto, isto é um alerta para 
a população tentar ter estilos de 
vida saudáveis”, advertiu.

Segundo a SPG, mais de 830 
mil pessoas morreram de cancro 
do fígado no ano passado em todo 

o mundo e mais de 900 mil casos 
foram diagnosticados.

As doenças graves do fígado são 
“a sétima causa de morte na Euro-
pa” e em Portugal representam “a 
quinta causa de morte precoce”.

Todos os anos surgem no país 
entre 1.000 e 2.000 novos casos de 
cancro do fígado e são realizados 
cerca de 250 transplantes.

Problemas na hemofilia
Também a Associação Portu-

guesa de Hemofilia alertou para 
as desigualdades no acesso à tera-
pêutica em proximidade a nível na-
cional, sublinhando que nalgumas 
regiões os doentes ainda têm de 
se deslocar centenas de quilóme-
tros para levantar a medicação no 
hospital.

A propósito do Dia Mundial da 
Hemofilia, que se assinala amanhã, 
sábado, o presidente da associação 
defendeu que a estratégia da tera-
pêutica de proximidade devia ser 
alargada a todo o território.

“O acesso destes doentes à 
terapia em proximidade, seja em 
casa ou na farmácia, devia ser uma 
realidade em todo o território na-
cional”, afirmou Nuno Lopes, pre-

sidente da Associação Portuguesa 
de Hemofilia e outras Coagulopa-
tias Congénitas.

O responsável explicou que a 
nível nacional existem cinco cen-
tros de referência que já têm alguns 
protocolos para fazer chegar a tera-
pia (que é de dispensa hospitalar) 
ao doente, evitando deslocações de 
centenas de quilómetros, e lem-
brou que a pandemia “ajudou a 
desbloquear” esta situação, mas 
que ainda existem desigualdades.

Os cinco centros de referência 
funcionam nos hospitais de Santa 
Maria e São José, em articulação em 
a Estefânia, em Lisboa, nos SUCH 
– Serviço de Utilização Comum 
dos Hospitais, em Coimbra, e nos 
hospitais São João e Santo António, 
no Porto.

“Todos estes centros desenvol-
veram os seus próprios projectos, 
mas existem disparidades. O que 
se pretende é que os resultados, 
independentemente das metodo-
logias adaptadas por casa centro, 
sejam iguais para todos os doentes”, 
defendeu.

Nuno Lopes sublinha que a ge-
ografia não devia ser uma razão 
para haver diferença no acesso à 

terapêutica e lembra que o acesso 
em proximidade, além de evitar 
deslocações, facilita a adesão e o 
cumprimento rigoroso da terapêu-
tica por parte dos doentes.

“Há muito bons resultados nos 
SUCH e em Santa Maria que, por 
exemplo, consegue entregar factor 
de coagulação a 200 ou 300 quiló-
metros de distância, o que causa 
uma grande melhoria de vida a 
quem não tem de fazer esta deslo-
cação”, frisou.

Lembra que também nos hospi-
tais de São José e Santo António já 
há dispensa em proximidade mas, 
por exemplo, no São João, o projec-
to “Pharma Drive” apenas permite 
que a terapêutica seja levantada 
sem sair do carro, mas o doente 
tem de se deslocar na mesma até 
ao hospital.

“Contudo, temos conhecimen-
to de um doente com Covid-19 que 
teve de ficar isolado e que o hospital 
enviou a terapêutica para casa. Fica-
mos com alguma esperança que o 
São João se junte aos outros centros 
de referência e consiga também 
fazer os seus protocolos”, afirmou.

Nuno Lopes disse que, além 
destes centros de referência, há ou-
tras unidades hospitalares que têm 
tratamento para a hemofilia, mas 
não têm qualquer protocolo para 
acesso em proximidade, dando o 
exemplo de Viseu, Braga, Aveiro 
e Covilhã.

“As pessoas seguidas nestes hos-
pitais têm de se deslocar à unidade 
hospitalar e isso causa assimetrias 
no acesso à terapêutica. Tem de 
haver acesso igual a nível nacio-
nal e a geografia ou o hospital em 
que se é seguido não pode ser um 
factor de desigualdade”, defendeu, 
sugerindo que estes hospitais pu-
dessem articular com os centros de 
referência para se conseguir “uma 
rede que permita um acesso mais 
uniforme”.

Para o presidente da Associação 
Portuguesa de Hemofilia, é preciso 
aprender com as coisas boas que 
aconteceram com esta pandemia, 
designadamente com os projectos 
de dispensa de medicamentos de 
uso hospitalar em proximidade, 
aproveitando as experiências po-
sitivas.

“Existem muitas pessoas com 
hemofilia a fazer tratamento em 
casa, administrando eles próprios 
as terapêuticas ou os factores de 
coagulação, o que também facilita 
a relação médico-doente”, afirmou 
o responsável, que lembrou igual-
mente a importância de se apostar 
mais na telemedicina. ■

Mais de um ano após o começo da pandemia em Portugal, pacientes de todas as outras 
doenças estão a ser postos de parte. E as consequências são um caos, uma vergonha 

quando alguns degradaram a sua saúde a ponto de morrerem sem tratamento atempado.

por MaRIa COSTa

A Associação de Farmácias de Portugal (AFP) revelou que a 
procura de testes rápidos de antigénio de despiste do Co-

vid-19 estabilizou nestes estabelecimentos comerciais, depois de 
um pico acentuado no período da Páscoa.

“Antes da Páscoa verificou-se uma procura acentuada de auto-
testes por parte dos utentes. Durante esse período, muitos utentes 
adquiriram um grande número de autotestes para distribuírem 
pelos vários elementos do grupo ou da família”.

Segundo a associação presidida por Manuela Pacheco, actual-
mente a procura por estes testes rápidos, que estão a ser vendidos 
a um preço inferior a sete euros a unidade, “estabilizou”, com a 
AFP a prever que “aumente proporcionalmente à evolução da 
situação epidemiológica nacional”. ■

Procura de autotestes estabiliza

Covid deixa no caos 
as outras doenças
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Opinião

Os dias infindáveis da pandemia 
e a crise das instituições democráticas

DR

 

1Paul Krugman, Prémio Nobel da 
Economia, afirmou recentemente 
que “a política da Comunidade Eu-

ropeia se tem distinguido relativamente ao 
combate ao Covid-19 por fracasso atrás de 
fracasso”. Na verdade, o discurso do governo 
alemão, por exemplo, tem sido errático e 
inseguro, visto que, do alinhamento inicial, 
sem falhas, aos ditames do Conselho Ético 
– que no início do mês de Abril afastou 
qualquer tratamento especial às pessoas (já) 
vacinadas – veio agora, pela voz do Ministro 
da Saúde, Jens Spahn, anunciar um regime 
de liberdades diferentes para quem já rece-
beu a vacina. É sabido que a Alemanha con-
tinua fortemente confinada. Permanecem 
encerradas as salas de espectáculos, a restau-
ração, a cultura e parcialmente o comércio, 
ao qual só se pode aceder com marcação 
prévia e com um teste negativo efectuado 
nas últimas 48 horas, não se vislumbrando 
planos para uma possível “desescalada”. O 
que é preocupante.

Na verdade, o ministro Jens Spahn, que 
se havia pronunciado anteriormente contra 
qualquer tipo de privilégio para os vacina-
dos, teve voltar com a palavra atrás, porque 
no governo alemão a visão política social-

-democrata sobre o combate à pandemia é 
a mais escutada. Para muitos alemães esta 
reviravolta do governo alemão não passa de 
uma estigmatização das pessoas e o Partido 
Alternativa para a Alemanha (AfD) recusou, 
e muito bem, o projecto de devolução das 
liberdades somente aos vacinados. A imposi-
ção da vacina não deixa, de facto, de atentar 
contra as liberdades, direitos e garantias dos 
indivíduos. Aguardemos o que se segue.

2 No passado fim-de-semana de 3 e 
4 de Abril, várias cidades alemãs 
como Stuttegard, Colónia, Kassel 

e Berlin, foram palco de manifestações 
convocadas pelo movimento de cidadãos 

“Querdenkan” (que se pode traduzir como 
“pensamento alternativo”). Os manifestan-
tes – sem máscaras no rosto – espalhados 
pelas cidades referidas, insurgiram-se, afir-
mando que “queriam o fim da ditadura 
Covid, da qual os políticos e as grandes 
empresas se estão a aproveitar graças ao 
medo de um vírus, para aplicar um regime 
de controlo, lucrando com esta situação”; 
os manifestantes insurgiram-se igualmente 
contra a violação dos direitos civis, decla-
rando que “os governantes hesitam, não 
têm ideia do que fazer e vão atentando e 
violando os direitos civis dos cidadãos”. 
Além disso, segundo o movimento “Quer-
denkan”, o governo alemão “está a impor 

A s autárquicas são para 
muitos um momento 
pouco relevante, um ver-

dadeiro sinónimo do perpetuar 
de interesses locais enraizados, 
de continuidade de elites locais e 
de vícios tão antigos como as pró-
prias autarquias. Para os partidos, 
por sua vez, são das eleições mais 
decisivas, e que muitas vezes são 
subvalorizadas pela generalidade 
das pessoas, isto porque um parti-
do para ter grandeza nacional, e 
acima de tudo para se estabilizar 
no quadro da democracia neces-
sita, inevitavelmente, de bases 
locais fortes, quer distritais, quer 
concelhias. 

O exemplo que vos trago é, 
em primeiro lugar, um sinal, um 
sinal de que as eleições autárqui-
cas nunca mais serão as mesmas. 
O crescimento do “Chega” veio 
mudar a dinâmica deste acto elei-

toral, uma vez que as autarquias 
são, na minha interpretação, o 
espelho do sistema, dos vícios e 
até da corrupção. As bandeiras 
do “Chega” são a oposição a tudo 
isto, o que me leva a querer que 
muito dificilmente não existirá, e 
já está, com o aproximar do acto 
eleitoral a chegar, a  adivinhar-se 
um verdadeiro abanão nos qua-
se dinásticos executivos locais. 
Assim, o meu primeiro ponto 
reflecte isso mesmo, o carácter 
de mudança que o “Chega” trará 
aos sistemas perpétuos de poder 
local.

O meu segundo ponto é, na 
verdade, um desafio ao próprio 
partido. O “Chega” é um fenó-
meno, ninguém pode ficar indi-
ferente e não reconhecer que o 
crescimento do partido é notório 
e o reflexo do descontentamento 
e do sentimento de exaustão da 
continuidade sucessiva de polí-
ticas e figuras incapazes e nar-
cisistas. Apesar do crescimento 

esta é uma prova de fogo para o 
partido, uma vez que mesmo se 
encontrando em grande plano a 
nível nacional, precisa agora de 
estabelecer bases sólidas a nível 
local. Um partido recente e que 
foi, por muitos, apelidado de ape-
nas um movimento, provou e vai 
revelando sucessivamente que 
veio para ficar, e que, cada vez 
mais, convence os portugueses e 
trepa nas intenções de voto para 
se assumir como a verdadeira 
oposição. Ainda assim, a sobrevi-
vência de um partido ocorre atra-
vés de um modelo “bottom-up” 
e só através das bases o partido 
conseguirá atingir o seu objetivo.

As autárquicas são isso mes-
mo, eleições e momentos em 
que as bases são postas à prova 
e crescem ao ponto de no futuro 
serviram o partido e o país, desde 
jovens a dar os primeiros passos, 
mas já recheados de capacidade 
e talento, até mais séniores com 
experiência comprovada. 

Tive oportunidade de ver os 
candidatos do partido às mais 
diversas autarquias e sinto-me 
em condições de afirmar que, 
mesmo claro discordando de al-
guma ou outra opção, o partido 
escolheu bem. Na sua maioria 
o partido apresenta cidadãos 
comuns, da terra, que não que-
rem viver da política, mas sim dar 
parte do seu tempo para ajudar o 
seu concelho ou freguesia. Esta, 
para mim, é a base do que são as 
autárquicas, a disponibilização 
dos nossos recursos enquanto ci-
dadãos em prol da nossa comuni-
dade e não de vícios e interesses. 
Foi nisto que o “Chega” apostou, 
numa grandiosa vontade de estar 
em todos os boletins de voto, de 
norte a sul e ilhas.

Apresentando estes pontos 
afirmo, sem ressalvas e após anos 
de estudo da área, que o partido, 
de facto, olhou para as autárqui-
cas com os olhos certos e se aper-
cebeu, ao contrário por exem-

plo da Iniciativa Liberal, que se 
foca apenas nas zonas onde tem 
relevância, que precisa de bases 
espalhadas e a crescer em todo 
o país. Acredito genuinamente 
que o projecto autárquico do 
partido liderado por André Ven-
tura é um projecto vencedor 
e que mesmo que muitos con-
siderem ainda o “Chega” um 
“one man party”, estas eleições 
irão catapultar muitos quadros 
que servirão para acrescentar 
ainda mais valor ao partido nas 
futuras legislativas, até porque 
as autárquicas são sem dúvida 
a melhor escola de formação 
política. O problema é que essa 
escola tem sido usada da pior 
forma, mas tudo mudou com 
a ruptura com o sistema criada 
pelo “Chega”. 

Dizem que prognósticos só no 
fim do combate, mas eu arrisco 
o meu, pela convicção e pelos 
factos, as autárquicas não voltarão 
a ser as mesmas. ■

Autárquicas: o momento da confirmação
RICaRDO LOPES REIS

aNTÓNIO CÂNDIDO MIGUÉIS indirectamente uma vacina que, em teoria, 
é livre e voluntária acabando por discrimi-
nar quem não se queira vacinar”. O que se 
estranhou nestas manifestações foi a polícia 
não intervir. E não interveio porquê? Para 
se evitarem mais contágios, o que, em certa 
medida, foi sensato. Todavia, o problema 
é sério, porque todo o mundo enfrenta 
a pandemia e, no caso da Alemanha, o 
Presidente Frank Walter Steinmeier, no 
discurso televisivo do passado sábado (dia 
4 de Abril) em que se exprimiu sobre as 
manifestações, alertou para “a grave crise 
de confiança” que gerou a pandemia e 
reconheceu os “erros” e os “reveses” na 
gestão desta. Visivelmente preocupado, 
o Presidente Steinmeier foi sincero e ex-
primiu o que percepciona na sociedade 
alemã: “um sentimento de impotência e 
frustração estende-se pela população e às 
suas preocupações sobre a saúde, o ensino, 
o trabalho e a economia acrescenta-se uma 
nova dimensão da pandemia: uma crise de 
confiança nas instituições”. 

Se nos lembrarmos que a Alemanha é o 
principal motor da economia da Comunida-
de Europeia – a saída da Inglaterra provocou 
um rombo na estrutura desta comunidade 
– o que pensarão o Primeiro-ministro e o 
Presidente da República portugueses acerca 
das palavras do presidente alemão? ■
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Obituário

Pedro Soares Martínez, 
uma referência maior

 

F aleceu no passado dia 12, em Lisboa, 
aos 95 anos, o Professor Doutor Pe-
dro Soares Martínez, figura ímpar 

de Português, modelo de honra e verti-
calidade e erudito que derramou saber 
na cátedra, na edição e na imprensa. Era 
desde sempre articulista do nosso jornal, 
onde manteve durante anos uma apreciada 
página de reflexão: “O recanto semanal 
do pensamento político”. Aqui publicou o 
seu último artigo no dia 12 de Fevereiro, 
pouco antes de ser hospitalizado. Jurista, 
pedagogo, diplomata e escritor, Soares 
Martínez marcou gerações de portugueses 
com o seu magistério e o seu exemplo. A 
sua partida deste mundo deixa vazio um 
lugar impossível de preencher.

Pedro Mário Soares Martínez nasceu 
em Lisboa no dia 21 de Novembro de 1925, 
filho de Pedro Nicolas Martínez, actuário 
e director da Companhia de Seguros ‘A 
Mundial’, e de sua Mulher, D. Maria Cân-
dida Coelho Lourenço Thomaz Soares. 
Foi aluno dos Liceus do Carmo e de Pas-
sos Manuel, em Lisboa, e licenciou-se em 
Ciências Jurídicas e em Ciências Político-
-Económicas. 

Soares Martínez iniciou a sua carreira 
de serviço público nos quadros diplomá-
ticos do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, entre 1948 e 1956. Em 1950, sen-
do ainda diplomata, foi contratado como 
2.° Assistente pela Faculdade de Direito, 
começando por prestar serviço docente 
nas disciplinas de Finanças, Direito Fiscal, 
Economia Política, Direito Corporativo e 
Direito Internacional Público. Doutor em 
Ciências Político-Económicas pela mesma 
Faculdade em 1953, foi imediatamente 
contratado como 1.º Assistente, sendo-
-lhe confiada a regência das disciplinas de 
Economia Política e de Direito Fiscal. Em 
1956 foi aprovado, por unanimidade, em 
concurso de provas públicas, para o cargo 
de Professor Extraordinário. A partir de 
então passou a reger, sucessiva, alternada 
ou concomitantemente (quase sempre em 
acumulação de duas ou mais) as discipli-
nas de Economia Política, Direito Fiscal, 
Finanças, Direito Corporativo, Direito do 
Trabalho, História Diplomática, História 
das Relações Internacionais e Filosofia 
do Direito. Só então pôs fim à carreira 
diplomática, uma das suas grandes paixões.

Em 1958, Pedro Soares Martínez foi 
aprovado, por unanimidade, em concurso 
de provas públicas, para o cargo de Pro-
fessor Catedrático do Grupo de Ciências 
Jurídico-Económicas da Faculdade de 
Direito de Lisboa. Entre 1958 e 1967 foi 
Professor-Secretário da Faculdade de Di-
reito de Lisboa, período em que também 

presidiu aos júris dos exames de admissão 
à mesma Faculdade. Exerceu ainda as 
funções de Professor-Bibliotecário. Entre 
1971 e 1974 foi Director da Faculdade. 
Participou de júris de doutoramento e de 
concurso, não apenas na Universidade de 
Lisboa mas também, repetidas vezes, na 
Universidade Técnica de Lisboa, na Uni-
versidade de Coimbra, na Universidade 
do Porto, na Universidade do Minho e na 
Universidade Católica, cabendo-lhe, em 
numerosos casos, as respectivas arguições. 
Professor Ordinário da Universidade Ca-
tólica desde 1980, aí regeu as disciplinas 
de Economia Política, Finanças e Direito 
Fiscal. 

Foi membro da Comissão de Reforma 
Fiscal, então presidida pelo Professor Tei-
xeira Ribeiro, cabendo-lhe, especialmente, 
o estudo da reforma do Imposto Profissio-
nal e do Imposto de Capitais (1954-1962). 
Noutras comissões de serviço, também 
gratuitas e desempenhadas sem prejuízo 
das suas funções públicas permanentes, 
estudou a remodelação legal do regime 
das bolsas de mercadorias (Ministério da 
Economia), fez conferências sobre a si-
tuação política e económica de Portugal 
(Colégio de Defesa da NATO, Paris) e ela-
borou extensos relatórios sobre o «Plano 
de Badajoz» e sobre a colonização interna 
(Presidência do Conselho).

Cidadão politicamente activo, o Pro-
fessor Doutor Soares Martínez foi Pro-
curador à Câmara Corporativa (1961-
1969). Ministro da Saúde e Assistência 
do Governo de Oliveira Salazar (entre 
1962 e 1963), representou Portugal na 
Assembleia-Geral e na Assembleia Regio-
nal da Organização Mundial de Saúde, 
reunidas respectivamente em Genebra 
e Estocolmo. Durante a sua gerência da 
mesma pasta foram promulgados diplo-
mas fundamentais para a defesa da Saúde 
Pública em Portugal, além de ter sido 
nomeada, por primeira vez entre nós, 
uma mulher para um cargo de director-
-geral (a Dr.ª D. Maria Luísa van Zeller, 
Directora-Geral de Saúde).

Foi sócio da Academia das Ciências de 
Lisboa, da Academia Portuguesa da Histó-
ria, do Instituto Historico e Geographico 
Brasileiro, da Real Academia de la Historia, 
de Madrid, e da Academia Nacional de 
la Historia, da Venezuela. Em Lisboa fez 
parte do Grémio Literário, da Sociedade 
de Geografia e do Círculo Eça de Queiroz. 
Foi Director da Enciclopédia Verbo, desde 
o início da sua publicação, e membro da 
Comissão de Questões Fiscais da Câmara 
de Comércio Internacional e do Conselho 
Científico da Associação Fiscal Portuguesa. 
Monárquico tradicionalista assumido, Pe-
dro Soares Martínez integrou o Conselho 
de Lugar-Tenência de Sua Alteza Real o 
Duque de Bragança (l956-1976).

O Professor Soares Martínez deixa à 
posteridade uma vasta obra cívica, cultu-
ral e científica. Para além de colaboração 
em numerosas publicações nacionais e 
estrangeiras, proferiu incontáveis lições, 
conferências e palestras sobre assuntos 
jurídicos, económico-financeiros, políticos 
e literários. A Biblioteca Nacional regista 
largas dezenas de títulos de sua autoria, 
alguns dos quais se tornaram referenciais, 
como “Curso de Direito Corporativo” 
(1962), “Manual de Economia Política” 
(1971), “Manual de Direito Fiscal” (1983), 
“História diplomática de Portugal” (1986) 
e “Filosofia do Direito” (1991).

Era Grande-Oficial da Ordem Equestre 
do Santo Sepulcro de Jerusalém, Comen-
dador da Ordem de São Maurício e São 
Lázaro da Casa de Sabóia, Cavaleiro ‘de 
iure sanguinis’ da Sagrada Ordem Cons-
tantiniana de São Jorge e membro da Real 
Ordem Militar de Nossa Senhora da Con-
ceição de Vila Viçosa.

À Família enlutada, em particular ao 
Professor Doutor Pedro Romano Martí-
nez, seu filho, O DIABO envia sentidas 
condolências. ■

S ua Alteza Real o Duque de Edim-
burgo, Príncipe Consorte de 
Sua Majestade a Rainha Isabel 

II, faleceu em Windsor no passado 
dia 9, a dois meses de completar cem 
anos. Nascido em Junho de 1921 em 
Corfu, no seio da Casa de Glücksburg 
e com ascendência na Casa de Bat-
tenberg (depois Mountbatten), Filipe 
era Príncipe em linha de sucessão das 
Casas Reais da Grécia e da Dinamarca. 
Oficial da Armada Britânica durante 
a II Guerra Mundial, casou-se com a 
Princesa Real Isabel em Novembro 
de 1947, na Abadia de Westminster, 
e recebeu os títulos de Duque de 
Edimburgo, Conde de Merioneth e 
Barão de Greenwich. Desde então, a 
sua vida foi de constante dedicação à 
Coroa e ao Reino Unido, sobretudo 
depois de Isabel subir ao Trono, em 
1952. Desempenhou todos os cargos 
que lhe foram atribuídos e cumpriu 
todos os deveres reais com solicitude. 
Ultimamente enfraquecido, retirou-se 
da vida pública em 2017. Foi o Príncipe 
Consorte com mais anos de serviço 
na história britânica. As cerimónias 
fúnebres decorrerão este Sábado, dia 
17, na Capela de São Jorge do Castelo 
de Windsor.

Em Portugal, a Capelania Angli-
cana presta hoje, sexta-feira, dia 16, 
homenagem ao Príncipe no decorrer 
de um Serviço de Oração on-line a 
partir das 16h30m, ao qual se pode 
aceder em https://europe.anglican.
org. A Capelania abriu também um 
Livro de Condolências on-line, que 
permanecerá aberto até Domingo, 
dia 18, em https://www.churchofen-
gland.org/remembering-his-royal-
-highness-prince-philip. O Livro será 
posteriormente entregue à Casa Real 
com os votos de pesar da comunidade 
britânica em Portugal. ■

Filipe de 
Edimburgo 
(1921-2021)
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DR

PEDRO CaETaNO

OpiniãoTemos um regime que se tornou quase ditatorial

P ortugal já se parece mais com uma 
ditadura exercida por gananciosos 
incivilizados do que uma democracia 

europeia civilizada. O que de positivo existiu 
em 25 de Abril de 1974 tem sido destruído, 
paulatinamente, nas últimas duas décadas, 
pelos governantes e subordinados do partido 
côr de rosa. Sem surpresas, de forma mais 
abrupta e descarada do que habitual, a 9 de 
Abril de 2021, outra rosa, o juiz Ivo Rosa, 
continuou a destruição, fazendo pouco da 
nação inteira, para agradar a meia dúzia 
de poderosos. 

Ao assegurar a impunidade para o pas-
sado duvidoso de Sócrates, mais do que 
beneficiar em particular essa rosa já murcha 
e gasta, o regime degenerado quis premiar 
e aliciar, com a promessa de impunidade 
geral, todas as novas e rosadas cópias de Só-
crates, nos actuais e futuros governos do PS. 

Quem beneficia com a impunidade para 
governantes que queiram enriquecer ilicita-
mente, tomando decisões que prejudicam 
milhões de Portugueses? Quem quer que tais 
práticas lesivas continuem ainda por mais 
décadas? A quem interessa não termos nem 
uma lei que condene o enriquecimento ilí-
cito, nem nenhuma outra maneira de punir 
políticos, tão ou mais corruptos ainda que 
Sócrates, no presente e futuro?

Quem manda em Portugal já não são 
os portugueses. O que temos é um regime 
que se tornou quase ditatorial, não repre-
sentativo da população, nem focado no 

nosso melhor interesse. O poder é exercido 
e defendido por meia dúzia de fachadas de 
escritórios de advogados, ao serviço de falsos 
negócios improdutivos, que não teriam 
nenhuma viabilidade empresarial em países 
democráticos e civilizados. No entanto, cá 
prosperam a desviar milhares de milhões 
de euros dos contribuintes e a arruinar o 
Estado e os portugueses há pelo menos 
duas décadas, apesar de todo o dinheiro 
vindo da Europa. 

Estes falsos escritórios e falsos negócios 
que nos (des)governam contratam, como 
empregados, muitos deputados e governan-
tes, que não são escolhidos pelos portugue-
ses, como acontece nos países civilizados e 
democráticos, mas que se disfarçam como 
nossos representantes, só para poderem 
desviar os recursos do país, quase exclusi-
vamente para proveito próprio e dos seus 
empregadores.  

O paraíso da impunidade nos tribunais 
é fundamental para este regime ditatorial, 
já que o proveito atinge proporções gigan-
tescas e permite o controlo total dos cargos 
melhores pagos pelo Estado, incluindo no 
topo do sistema judicial, onde os bons profis-
sionais são afastados e os maus promovidos, 
“sorteados” e “selecionados”, sem qualquer 
moralidade, incluindo através da falsificação 
de currículos de procuradores coniventes. 
Relembremos que, segundo professores do 
MIT e de Chicago, uma das principais razões 
porque certas nações fracassam e os seus 
povos são pobres é a existência duma justiça 
deficiente e controlada pelos políticos.  

Claramente, o regime depravado não 
quer a governar portugueses honestos e 
qualificados, com profissão. Apesar dos 
trágicos resultados da última década, quer 
continuar a ter, em São Bento e nos vários 

ministérios, desonestos e/ou dependentes 
da política.  Contando com a abstenção, 
apenas 17 por cento dos eleitores votaram 
rosa. Mais de oito em cada 10 portugueses 
desprezam o partido que tem nomeado ou 
“sorteado” tantos magistrados pró-corrup-
ção. O regime rosado, apodrecido, já quase 
não tem legitimidade. 

No Inferno de Dante, o nono e pior cír-
culo, aquele onde reside Satanás, é reservado 
para políticos corruptos e outros traidores 
do Estado. Se Portugal fosse realmente uma 
democracia civilizada verdadeiramente re-
presentativa, a grande maioria dos cidadãos 
desejariam ver, quer José Sócrates e os seus 
cúmplices na corrupção, quer o juiz Rosa e 
seus cúmplices na prescrição e ilibação de 
corruptos, num nono círculo de um infer-
no, figurativo para eles, onde a Justiça e o 
Estado de direito funcionassem. 

Nos países civilizados e democráticos, 
quer os políticos corruptos, quer os magistra-
dos que os favoreçam de forma suspeita e bi-
zarramente parcial – por exemplo aceitando 
só testemunhas favoráveis e casos prescritos, 
mas ignorando testemunhas incriminatórias 
e casos por prescrever – são investigados e 
podem cair no inferno da punição judicial 
terrena. Sobretudo quando se vê um magis-
trado escarnecer, durante horas, com óbvio 
prazer pessoal, o trabalho dos procuradores 
e não apontar a corrupção dos políticos. 

O controlo dos recursos do Estado – e 
o enorme proveito financeiro que os falsos 
escritórios  ou os negócios que compram 
políticos e influenciam magistrados assim 
tão bizarros –  são ainda usados para com-
prar ou intimidar muita gente na comuni-
cação social. 

A propaganda e o elogio descarado 

(muitas vezes até o auto-elogio, uma vez 
que Portugal é o único país da Europa onde 
os comentadores políticos, na TV e nos 
principais jornais, são os próprios políticos 
a auto-elogiarem-se) estão também assegu-
rados por este regime ditatorial, que rara-
mente é contrariado ou tem de responder 
a perguntas difíceis sobre as suas acções. 
Se alguém questionar de forma duras os 
governantes, ou os seus amigos dos falsos 
negócios, é rapidamente afastado e atacado 
nos meios de comunicação social deste país 
já muito ditatorial, com a mesma celeridade 
com que Putin ou Maduro o fazem aos 
seus críticos. 

Por exemplo, Sócrates consegue enor-
mes e repetidos espaços em jornais pró-go-
vernamentais, como o “DN” ou o “Público”, 
antes e depois das decisões de Ivo Rosa, 
mesmo sabendo todos o estilo de vida que 
levou e o que fez contra o povo português, es-
tando a soldo de certos amigos de negócios, 
em vez de defender o melhor interesse de 
milhões de portugueses. As nossas televisões 
também convivem bem com a presença de 
Sócrates, sempre sem oposição, com quase 
todos os comentadores políticos como seus 
herdeiros e a praticarem os mesmos vícios. 

Isto apesar de já serem poucos os por-
tugueses que ainda têm dúvidas se muitos 
dos actuais deputados, governantes ou no-
meados por este governo, foram cúmplices 
activos ou passivos da corrupção de Sócrates 
e se têm os mesmos vícios. António José Se-
guro, que conviveu quase 30 anos bem de 
perto com toda esta gente ligada a Sócrates, 
ou que o imitaram, quer nos governos deste, 
quer nos governos de Costa, não hesitou 
em denunciar que estas rosas podres, que 
desonram os fundadores e princípios do PS, 
são na maioria membros de um partido invi-
sível, com negócios misturados com política.

Como resolver este problema? A Assem-
bleia da República tem que aprovar uma lei 
sobre o enriquecimento ilícito, que impeça 
magistrados malabaristas da ilibação ou da 
prescrição da corrupção utilizando um qual-
quer pretexto. Tal lei não pode ser chum-
bada na Assembleia pelas rosas corruptas, 
como tem sido até agora. Infelizmente, essa 
inversão do ônus da prova, para os políticos 
corruptos nos terem de começar a explicar 
de onde vem o dinheiro que fazem na po-
lítica (o inferno deles), não vai acontecer 
enquanto a grande maioria dos 13 milhões 
de Portugueses dentro e fora do país (so-
mos o país europeu com mais refugiados 
económicos emigrados, cerca de um terço 
da população no activo) continuar passiva 
e/ou não acorrer às urnas, em massa, para 
desalojar do poder o partido invisível – mas 
de névoa rosada – que nos arruína.

Há 10,8 milhões de eleitores inscritos, 
mas apenas 1,9 milhões votaram no PS; ape-
nas 17,6 por cento de adultos. Esta larga 
maioria de portugueses tem de começar 
a votar massivamente nos vários partidos 
existentes que repudiam a rosada e degra-
dada direcção e governo do PS. Só assim 
enviaremos, finalmente, para o inferno da 
punição, por enriquecimento ilícito, aqueles 
que destroem o nosso presente e futuro. ■

O Rosa 
das rosas 
corruptas
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A Associação Sindical dos Juízes Por-
tugueses (ASJP) entregou aos gru-
pos parlamentares uma proposta 

de alteração à lei com vista a uma “punição 
mais eficaz” de titulares de funções públi-
cas, em caso de ocultação intencional de 
riqueza.

No preâmbulo da proposta a ASJP re-
fere que o objectivo é uma “punição mais 
eficaz do acto de ocultação intencional de 
riqueza adquirida no período correspon-
dente ao exercício dos cargos previstos na 
Lei de Obrigações Declarativas (LOD), 
independentemente da licitude da sua 
fonte de aquisição”, através da alteração 
de normas da referida lei que, desde 2019, 
abrange os magistrados judiciais.

“Os comportamentos potencialmente 
corruptivos relacionados com o exercício 
de altas funções públicas, independente-
mente da sua tipificação penal, apresentam, 
em abstrato, um denominador comum: 
aquisição e ocultação de património incon-

gruente com os rendimentos conhecidos 
no período coincidente com o exercício 
das funções”, lê-se no projeto.

Por outro lado, sublinha a associação, há 
dificuldades de investigar e provar a prática 
da corrupção e crimes conexos no exercício 
de altas funções públicas, sendo reduzido 
o número de casos investigados e puni-
dos, quando comparado com a percepção 
existente sobre a dimensão do fenómeno.

A proposta da ASJP abandona os con-
ceitos de “enriquecimento ilícito”, “enri-
quecimento injustificado” e “enriqueci-
mento incongruente”, e vai no sentido de 
reforçar a protecção da transparência no 
exercício dessas funções, através do aper-
feiçoamento “dos mecanismos previstos na 
LOD de declaração da situação patrimonial 
dos titulares de altas funções públicas e 
de responsabilização criminal em caso de 
incumprimento”.

“Não resulta de uma qualquer intenção 

deslocada, imprópria e populista de justi-
cialismo penal ou de uma cruzada moral 
contra os políticos. É uma proposta apre-
sentada pela associação que representa os 
juízes e destinada, também, ao controlo 
do exercício, pelos mesmos, das funções 
judiciais”, garante a ASJP.

Para a estrutura sindical, caso se insista 
na afirmação de que não são necessárias 
mais leis, mas mais meios e eficácia, con-
tinuarão a repetir-se “casos de exibição 
imoral de património incongruente e não 
declarado, por pessoas que exerceram altas 
funções públicas, sem que se chegue a des-
cobrir a fonte desse enriquecimento e daqui 
a 30 anos a sociedade estará exatamente 
na mesma, a discutir a milésima estratégia 
anticorrupção e a necessidade de apostar 
no reforço dos meios”.

Na lei actual o titular pode declarar 
um aumento patrimonial superior a 50 
salários mínimos mensais – por exemplo, 
a aquisição da propriedade de um bem ou 

a liquidação de um empréstimo bancário 
– sem ter de explicar a sua proveniência, o 
que não assegura a fiscalização da aquisição 
de riqueza no exercício de funções públicas.

Mais propostas
Também o Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público anunciou que apresen-
tará em breve aos deputados uma proposta 
sobre a criminalização do enriquecimento 
ilícito com algumas diferenças das duas leis 
que não passaram pelo crivo do Tribunal 
Constitucional em 2012 e 2015 por violarem 
o princípio da legalidade, a presunção de 
inocência e inverterem o ónus da prova, 
já que teria de ser o acusado a provar a 
licitude do património e não o MP a provar 
a sua proveniência ilícita – revelou o jornal 
‘Expresso’ esta semana.

Adão Carvalho, presidente do sindicato, 
explicou àquele semanário que vão 

cingir esta proposta aos titulares de car-
gos políticos durante o exercício de funções 

Impunidade

Juízes querem punição mais eficaz

Um brado de repulsa e indignação 
percorre o País. Incredulidade, 
perplexidade e revolta dominam as 

conversas, as redes sociais, os comentários na 
imprensa, os bastidores da política. Como foi 
possível um juiz de instrução reduzir a cinzas 
um processo do Ministério Público com 189 
acusações de crimes graves, validando apenas 
17 e mandando 23 dos acusados em paz? Ao 
fim de mais de um ano de instrução, o Proces-
so Marquês, em que vinham acusadas figuras 
gradas da política, da finança e dos negócios, 
conclui recomendando o julgamento de ape-
nas cinco arguidos: José Sócrates, por três 
crimes de branqueamento de capitais e três 
crimes de falsificação de documentos (eram 
31 crimes na acusação original), Carlos Santos 
Silva por igual imputação, Ricardo Salgado por 
três crimes de abuso de confiança, Armando 
Vara por um crime de branqueamento de ca-
pitais e o motorista João Perna por um crime 
de detenção de arma proibida. As restantes 
172 acusações do Ministério Público, resultado 
de sete anos de investigação, ficaram no cesto 
dos papéis do Tribunal Central de Instrução 
Criminal, a maior parte das quais por terem 
alegadamente prescrito. 

O nome do juiz instrutor Ivo Nelson de 
Caires Batista Rosa andou toda esta semana 
de boca em boca – e uma petição pública 
já assinada por 200 mil pessoas, embora de 
duvidosa eficácia, reflecte o grau de indigna-
ção causado pelo seu despacho e reclama o 

seu afastamento do Juízo de Instrução. “Não 
tem perfil, rigor e equidade para exercer tal 
cargo”, sublinham os signatários, recordando 
que o polémico juiz tem no cadastro um longo 
historial de desentendimentos com o Minis-
tério Público e os Tribunais superiores, que 
com frequência anulam os seus despachos.

Será esse, porventura, o destino da sua 
decisão instrutória no Processo Marquês, 
ainda que algumas das prescrições resultem 
da força de leis em vigor que importa alterar 
(ler caixas, nestas páginas). Espera-se, pois, 
que o recurso do Ministério Público para 
o Tribunal da Relação acabe por revalidar 
muitas das provas carreadas para o processo 
pelos investigadores.

Após a leitura do despacho de Rosa, foi 
um José Sócrates Pinto de Sousa arrogante 
no seu papel de “vítima” que saiu na passada 
sexta-feira do Campus da Justiça, em Lisboa, 
debaixo de uma trovoada de protestos e in-
sultos de populares (o mesmo sucedendo na 
última quarta-feira, quando foi à TVI repetir 
com insolência a sua versão). “Sinto-me com 
a tranquilidade dos inocentes e quero uma 
reparação por tudo”, disse o antigo chefe 
do PS, que na televisão criticou a falta de 
solidariedade do seu antigo protegido, An-
tónio Costa ("uma profunda canalhice", nas 
suas palavras).

O PS foi, na verdade, o único partido que 

não tomou uma posição oficial de crítica a 
José Sócrates. O único dirigente socialista a 
pronunciar-se sobre o despacho final de Ivo 
Rosa foi o insosso Fernando Medina, autarca 
de Lisboa, que toda a gente identifica como 
factótum de Costa. As suspeitas de recebi-
mentos avultados sem explicações rompem 
“laços de confiança” e corroem “a nossa vida 
democrática” – disse Medina.

O silêncio socialista contrastou com o 
clamor que de todos os quadrantes se fez 
ouvir pela extrema leveza da decisão instru-
tória de Rosa face à gravidade dos crimes 
provados. “Não pareceu um juiz de instru-
ção, mais parecia o advogado de defesa de 
José Sócrates” (Paulo Morais). “Foi um tiro 
na cabeça da Justiça e da credibilidade da 
democracia em Portugal” (Nuno Melo). 
“Não foi um erro da Justiça, foi um insulto 
ao país” (José Manuel Fernandes). O con-
selheiro de Estado Luís Marques Mendes foi 
ainda mais directo: “Este juiz é um perigo 
à solta!”.

E até a Procuradora-Geral da República, 
habitualmente tão comedida, admitiu com-
preender “alguma perplexidade já manifes-
tada por alguns sectores da nossa sociedade”. 
“Compreendo que a situação é susceptível 
de causar algum desconforto”, acrescentou, 
recordando que a decisão instrutória “não 
é definitiva” e que o Ministério Público já 
anunciou que vai interpor recurso. ■
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T rês anos depois de o Presidente da República ter de-
safiado a coligação de esquerda no poder a legislar 
contra os detentores de cargos públicos corruptos, o 

Governo socialista de António Costa despertou, finalmente, 
do seu sono letárgico e anunciou a sua nova “estratégia de 
combate à corrupção”. Fê-lo, curiosamente, a escassos dias de o 
juiz Ivo Rosa tornar pública a sua paradoxal decisão instrutória 
no Processo Marquês.

A proposta do Governo consiste, basicamente, numa reformu-
lação do Tribunal Central de Instrução Criminal, no sentido de 
evitar a concentração de “mega-processos” nas mãos de apenas dois 
juízes instrutores. Mas a generalidade dos partidos parlamentares, 
do Chega ao Bloco de Esquerda, passando pelo CDS e pelo PCP, 
considerou já a proposta governamental um conjunto de “enun-
ciados genéricos” e “de intenções” aos quais falta concretização, 
por falta de meios efectivos de combate à corrupção. ■

a Europol e o grupo de 
Estados contra a Corrupção 
mostram-se particularmente 
inquietos face à persistência 
do fenómeno da corrupção 
nos países da União Europeia.

A Europol manifestou uma grande 
preocupação com a situação actual 
do crime grave e organizado na 

União Europeia (UE), alertando para “o 
grande potencial” da recessão económica 
provocada pela pandemia de Covid-19 para 
aumentar este tipo de crimes.

A directora executiva da Europol, Ca-
therine De Bolle, que intervinha no lança-
mento do Relatório de Avaliação da Ame-
aça do Crime Grave e Organizado na UE 
(SOCTA), disse estar “muito preocupada 
com as conclusões desta análise”, efectuada 
pela polícia europeia.

Embora os cidadãos europeus apresen-
tem os “níveis mais altos de segurança e 
prosperidade no mundo”, os Estados-mem-
bros da UE continuam a enfrentar “graves 
desafios para a sua segurança interna, que 
poderão levar ao retrocesso de algumas das 
conquistas comuns e prejudicar valores e 
ambições europeias”, alertou a responsável.

“A actual crise e queda do potencial 
económico e social ameaçam criar condi-
ções ideais para a disseminação do crime 
organizado na UE”, alertou a responsável, 
acrescentando que “a pandemia de Co-
vid-19 tem actuado como catalisador na 
emergência dos novos esquemas fraudu-
lentos ‘online’”.

Portugal
Entretanto, o Grupo de Estados con-

tra a Corrupção (GRECO), organismo do 
Conselho da Europa, concluiu recente-
mente que o nível de cumprimento das 

recomendações anticorrupção dirigidas a 
deputados, juízes e procuradores na Europa 
já não é considerado “globalmente insatis-
fatório”. Infelizmente, Portugal registou 
apenas “uma ligeira melhoria” de 2019 
para 2020 e continua a preocupar aquele 
organismo. 

“O GRECO conclui que Portugal fez 
apenas pequenos progressos no cumpri-
mento das recomendações consideradas 
como não implementadas ou parcialmente 
implementadas no relatório intercalar de 
conformidade do quarto ciclo de avaliação. 
Apenas três das quinze recomendações 
foram satisfatoriamente implementadas ou 
desenvolvidas”, refere o relatório.

Este organismo adianta que “das res-
tantes recomendações, sete foram parcial-
mente implementadas e cinco continuam 
por implementar”.

O GRECO congratula-se com a entrada 
em vigor de legislação para “aumentar a 
transparência, reforçar a integridade e a 
responsabilização de uma vasta gama de 
titulares de cargos públicos, incluindo os 
deputados”.

No entanto, sustenta o organismo, “os 
progressos especificamente em relação aos 
deputados continuam a ser parciais”. “Em-
bora o código de conduta dos deputados 
tenha sido adoptado e preencha muitas 
das lacunas do regime de integridade, não 
abordou devidamente, por exemplo, o 
âmbito dos contactos permitidos entre os 
deputados e terceiros e não estabeleceu 
sanções em caso de infracção” frisa o do-
cumento, sublinhando que a autoridade 
para a transparência afecta ao Tribunal 
Constitucional “continua por criar e ain-
da não foram previstos por lei controlos 
regulares e substantivos das declarações 
dos deputados dentro de um período de 
tempo razoável”.

Segundo o GRECO, não foram estabe-
lecidas sanções adequadas para infracções 
menores à obrigação de declaração de pa-
trimónio e não foi realizada uma avaliação 

e apreciação do impacto da eficácia do 
sistema de prevenção de conflitos de inte-
resse para os deputados.

Juízes na mira
O relatório considera que a afectação 

dos processos e dos juízes “é agora consis-
tente e sustentada por critérios destinados 
a salvaguardar a independência dos juízes”. 
Apesar de prever a selecção dos juízes dos 
tribunais da Relação por um painel, em que 
metade dos membros são juízes escolhidos 
pelos seus pares, o GRECO lamenta que o 
mesmo princípio não se aplica à escolha 
dos juízes do Supremo Tribunal.

O documento lamenta que a revisão do 
Estatuto dos Magistrados Judiciais não seja 
equivalente “a um código de conduta claro 
e aplicável aos juízes, abrangendo questões 
como ofertas e conflitos de interesses”.

“As avaliações periódicas aos juízes con-
tinuam a exigir atenção e devem estar em 
conformidade com as normas de conduta. 
Além disso, a composição dos conselhos su-
periores como garantes da independência 
judicial não foi reforçada. Embora estejam 
em curso medidas para assegurar que as 
decisões judiciais de primeira instância 
sejam publicadas ‘online’, de forma facil-
mente acessível e pesquisável, devem ser 
assegurados recursos adequados para a 
nova base de dados”, concluiu o mesmo 
documento.

Este organismo do Conselho da Euro-
pa considera positiva a entrada em vigor 
do estatuto dos magistrados do MP, mas 
sustenta que o processo de criação de um 
código de conduta profissional, que ain-
da se encontra numa fase inicial, “precisa 
de ser reforçado a fim de facultar normas 
claras, aplicáveis e de acesso público e de 
apoiar a avaliação dos procuradores”.

Portugal deve apresentar um novo 
relatório até 31 de Março de 2022, para 
demonstrar as acções e as medidas tomadas 
para dar cumprimento às recomendações 
parcialmente implementadas e não imple-
mentadas. ■

Corrupção continua 
a grassar em Portugal

por MaRTa bRITO

Governo “acordou” para a corrupção

(como seria o caso de José Sócrates) e 
não a toda a população como  a legislação 
chumbada há seis anos. Se actualmente 
o MP tem de demonstrar a origem ilícita 
do dinheiro, com a proposta do sindicato 
os procuradores não precisam de saber 
de onde vem o dinheiro de determinado 
político, mas apenas provar que houve 
enriquecimento suspeito durante o perío-
do em que este exerceu funções públicas 
e quantificar o património extra. 

“A maioria dos titulares de cargos po-
líticos exercem as suas funções em regime 
de exclusividade. Se existir um enrique-
cimento que não encontra justificação 
nos seus rendimentos lícitos, significa 
que esse enriquecimento vem de vanta-
gem indevida no exercício de funções”, 
explicou Adão Carvalho ao ‘Expresso’. 
Assim, qualquer aumento patrimonial 
suspeito de um político pode vir a ser 
alvo de um processo criminal, de acordo 
com a proposta. ■
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Opinião Para o “vírus” da ordinarice linguística demora uma adequada “vacina”

Desmascarar os déspotas
F az amanhã um ano: no meu artigo 

“Uma nova, grande, ‘muralha’”, pu-
blicado na edição de 17 de Abril de 

2020 de “O Diabo”, avisei para o principal 
perigo da pandemia originária de Wuhan, 
na China: “parece que a tenebrosa influ-
ência do PCC se estendeu a toda a Terra: 
milhões de pessoas um pouco por todo o 
Mundo foram obrigadas a encerrar-se nos 
seus lares para se protegerem de um even-
tual contágio e arriscaram-se a ser multadas 
e até presas se fossem à rua sem uma justifi-
cação considerada válida pelas autoridades 
(…); num cenário talvez pior do que o da 
grande depressão da década de 30 do século 
XX, as sociedades ocidentais estão em risco 
de colapsar”.

Os factos e as notícias consequentes 
que se multiplicaram desde então con-
firmaram uma asserção que resulta de 
uma elementar – e perversa – lógica: é 
evidente e até inevitável que a declaração 
de estados de emergência e a imposição 
de “confinamentos” de diversos tipos e 
durações, de que resulta(ra)m a restrição 
de direitos, liberdades e garantias funda-
mentais, configura(ra)m a instauração 
de ditaduras, mesmo que temporárias, 
que proporcionaram a vários (grandes, 
médios e pequenos) déspotas oportuni-
dades para cometerem abusos de poder. 
Não merecem qualquer credibilidade e 
respeito governantes, dirigentes, (ir)res-
ponsáveis que proíbem, por exemplo, que 
cidadãos se sentem em bancos de jardins e 
de igrejas – e isto quando não aprisionam 
padres que se atrevem a dar missas – mas 
que, em simultâneo, permitem que eles se 
amontoem em carruagens de comboios, 
em autocarros ou em grandes superfícies 
comerciais.

No início, quando pouco se sabia sobre 
a doença, justificava-se alguma tolerância 
para com os erros dos políticos ao lidar 
com aquela. Mas agora, mais de um ano 
depois, não: já se sabe quais são as suas 
principais características, como se propaga, 
quem são os indivíduos mais vulneráveis 
(idosos, doentes crónicos e graves). E a 
resposta oficial em Portugal expôs nova-
mente a estupidez e a incompetência que 
já se conheciam anteriormente, patentes 
em tantas situações num passado próximo, 
em especial ocorrências trágicas como os 
incêndios em Pedrógão Grande, em 2017. 

Quando as pessoas ocupam cargos im-
portantes, posições de responsabilidade, 
não pela sua capacidade ou pelo seu méri-
to, mas sim por terem o cartão partidário 
certo e/ou por serem parentes ou amigos 
de ministros e de secretários de Estado, 
é muito provável que não estarão à altu-
ra dos acontecimentos quando surgirem 

crises efectivamente graves e excepcio-
nais. Isto decorre também, no nosso país, 
numa conjuntura de crescente “angliciza-
ção”, tornada ainda mais ridícula por ser 
promovida e praticada por aqueles que 
implementa(ra)m um “acordo ortográfi-
co” que tem como pressuposto (continuar 
a) combater supostos “arcaísmos” como o 
“ph” e as consoantes “mudas”: atente-se 
na designação “Stayaway Covid” para a 
ap(p)licação que supostamente ajudaria 
a localizar os infectados – e isto na sequên-
cia da implementação da “Estamos On”, 
plataforma digital que congrega as infor-
mações sobre o Covid-19. Não poderia ser 
“Fica longe” e “Estamos ligados”? Enfim, 
mais uma demonstração da “defesa” e da 
“valorização” da língua portuguesa pelas 
“autoridades” nacionais. Ao contrário do 
que teve origem na China comunista, para 
o “vírus” da ordinarice linguística parece 
demorar o desenvolvimento de uma ade-
quada “vacina”.

Neste contexto emergiu um objecto 
que, acima de outros, representa este depri-
mente período: a máscara. Que não tem, 
na verdade, grande eficácia na prevenção 
da contaminação. O distanciamento – bem 
como não tossir, espirrar, falar ou até res-
pirar perto de outras pessoas – oferece 

maior probabilidade de protecção do que 
colocar um pedaço de tecido poroso, não 
impermeável, a cobrir o nariz e a boca. E 
não é pela ciência que a sua utilização se 
tornou obrigatória mas sim pela política: 
“acessório” não de moda, tornou-se um 
símbolo de conformidade e de repressão, 
como que um novo – e “unissexo” – “ni-
qab”, um símbolo distintivo a envergar 
para sinalizar obediência a ordens quantas 
vezes absurdas e contraditórias. E, o que 
não é surpreendente, são as máscaras – ou 
a ausência delas – que maioritariamente 
têm sido a causa de episódios, ocorridos 
quase um pouco por todo o Mundo nos úl-
timos 12 meses, caracterizados amiúde por 
acessos de autêntica e atroz prepotência, 
vários dos quais envolvendo crianças, que 
são expulsas de aviões – com as respectivas 
famílias – por se recusarem (justificada-
mente) a usar máscaras, ou que vêem os 
pais a serem detidos na rua por idêntico 
motivo; ao mesmo tempo, não faltam os 
condutores que, insolitamente, circulam 
“disfarçados”, sozinhos nos seus carros.

Estas máscaras são como que mordaças, 
se não num sentido literal pelo menos num 
sentido figurado. Há, pois, que tirá-las, des-
mascarar, e em mais do que uma forma. Tal 
pode e deve ser feito, para começar, (re)

afirmando, denunciando, em permanência 
o perigo que o “Império do Meio” consti-
tui para todo o Mundo. No meu artigo de 
2020 também escrevi: “a China tem que ser 
castigada exemplar e severamente. Como? 
Deveria ficar em quarentena permanente 
(…), social, económica, política, militar. 
(…) Que se limite drasticamente o nú-
mero máximo de pessoas que de lá pode 
viajar para outros países. Que as empresas 
estrangeiras cessem lá as suas actividades 
industriais. Que sejam eliminadas, tanto 
quanto possível, as participações de compa-
nhias chinesas em congéneres no exterior 
(…). Que o regime de Pequim seja expulso 
de instituições internacionais”.

Previsível e infelizmente, nada disto 
aconteceu, muito pelo contrário. E por 
isso Xi Jinping e o seu comité central con-
tinuam a sentir-se à vontade para agredir: 
Taiwan, com repetidas intrusões nos seus 
espaços aéreo e marítimo; Hong Kong, 
com o encarceramento de oposicionis-
tas; Macau, com pressões sobre a TDM 
que resultaram em demissões de vários 
jornalistas. Entretanto, aos cultos da per-
sonalidade e à repressão – cada vez mais 
tecnológica e sofisticada – vieram juntar-se 
campos de concentração, onde milhares 
de muçulmanos uigures são maltratados, 
em especial as mulheres, vítimas de alega-
das, e repetidas, violações e esterilizações; 
é um quadro de terror que Joe Biden, 
sempre incompetente, mentiroso e agora 
também senil, desvalorizou recentemente 
como sendo o resultado de “diferentes 
normas”. A corrupção explica igualmente 
a passividade, e até a cobardia, dos actuais 
ocupantes da Casa Branca: são às dezenas 
os destacados elementos do Partido Demo-
crata, não apenas em funções governativas 
– e, nestas, a começar pelo “Nº 1” e a sua 
família – mas também nos meios empre-
sarial e académico, que têm ou tiveram 
duvidosas relações, financeiras e outras, 
com entidades chinesas ligadas ao PCC. 
Neste âmbito, e não só, o contraste – ne-
gativo – com Donald Trump e o Partido 
Republicano é flagrante e inquietante.

Não existindo reacções corajosas por 
parte da dita “comunidade internacional” 
– que se supunha ser tendencialmente civi-
lizada – à expansão cada vez mais agressiva 
da China comunista, há a expectativa de 
saber qual será a atitude de muitos países 
quanto à participação, ou não, nos próxi-
mos Jogos Olímpicos de Inverno, previstos 
para Pequim, entre 4 e 20 de Fevereiro 
de 2022. Se não optarem pelo boicote e 
marcarem presença, deles se espera, e dos 
seus respectivos atletas, que se esforcem 
ao máximo para ganhar o maior número 
possível de medalhas e assim impedirem o 
Partido Comunista Chinês de tornar outro 
acontecimento desportivo numa acção 
de propaganda, à semelhança dos Jogos 
Olímpicos de Verão de 2008. ■

OCTÁVIO DOS SaNTOS

DR
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120 anos de um injustiçado brasileiro

Tocar a Rebate
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Comendador da Ordem do Mérito 
da República Portuguesa
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N o próximo dia 22, coincidindo com 
a data definida como da chegada 
de Pedro Álvares Cabral a terras 

de Santa Cruz, Brasil, completaria 120 anos 
uma das mais marcantes personagens da 
política brasileira do século XX.

Adhemar de Barros, um paulista aristo-
crata, formado em medicina no Rio de Janei-
ro, com mestrado na Alemanha e residência 
médica em França, no final dos anos 1920. 
Em 1934, entrou para a política e, quatro 
anos depois, recebeu, muito jovem para a 
época, o convite de Getúlio Vargas para ser 
o Interventor Federal (ministro de Estado) 
em São Paulo.

Foi o primeiro grande empreendedor do 
Brasil. Ousado, construiu as duas primeiras 
autoestradas brasileiras, ligando São Paulo 
a Santos (via Anchieta) e São Paulo a Cam-
pinas (via Anhanguera), depois a Castelo 
Branco, que levou o progresso à região de 

A pós a ANAC se ter recusado a fazer 
a apreciação da solução Montijo, 
permanecem todavia em cima da 

mesa, de acordo com o Ministro das Infra-
estruturas e da Habitação, Pedro Nuno San-
tos, as opções seguintes: Portela principal + 
Montijo complementar, Montijo principal 
+ Portela complementar e Campo de Tiro 
de Alcochete. 

Estas opções vão ser sujeitas a um pro-
cesso de avaliação ambiental estratégica mas 
tudo indica que o Governo, com a sua obce-
cação pelo Montijo, só se não puder é que 
não descartará a hipótese Alcochete. Com 
efeito, o Executivo nacional dir-se-ia refém, 
tendo em conta as atitudes que adoptou 
nos últimos tempos, da ANA (Aeroportos 
e Navegação Aérea)/VINCI, assim como 
de Paris e Madrid.

É neste contexto que se assistiu, há uns 
dias, ao ataque despudorado que um dos 
políticos/“administradores” do regime, 
José Luís Arnault, Presidente da ANA, 
desferiu contra um dos mais respeitados 
engenheiros portugueses do presente – o 

Engº Carlos Matias Ramos, ex-Bastonário 
da Ordem dos Engenheiros e ex-Presidente 
do LNEC –, que é, além do mais (e digo-o 
por conhecimento próprio), um entusiasta 
e estudioso dos assuntos aeronáuticos. O 
“pecado” de Carlos Matias Ramos foi, tão 
só, o de ter criticado a opção Montijo e ter 
defendido, em alternativa, Alcochete. Disse 
Arnault que Carlos Matias Ramos pertence 
ao grupo dos que “(…) nunca construíram 
um aeroporto, nem do Lego”! 

Sinto-me à vontade para divulgar aqui 
este insulto a Carlos Matias Ramos, não só 
por dever de consciência, mas também por 
não fazer parte de qualquer lóbi, ao que 
acrescento haver uma outra alternativa que, 
em minha opinião, deveria ser igualmente 
analisada – refiro-me à hipótese Alverca 
principal + Portela complementar. As van-
tagens da solução Alverca seriam grandes: 
menores custos, uma vez que já dispõe de 
diversas infraestruturas aeroportuárias, 
rodoviárias e ferroviárias, encontrar-se a 
15 minutos do centro de Lisboa, satisfazer 
os requisitos de segurança e ter reduzidos 
impactos ambientais. 

Um dos riscos apontados, em tempos, à 
hipótese Alverca foi o das cheias no Tejo, e 
há, ainda, um grande ponto de interroga-
ção no que concerne às implicações para a 
OGMA-Indústria Aeronáutica de Portugal, 
a importante unidade industrial que labora 

Sorocaba. Fundou a Vasp, empresa aérea que 
durante 60 anos marcou presença na aviação 
brasileira; incentivou a construção de aero-
portos por todo o interior paulista; construiu 
o então mais alto edifício da América Latina, 
sede do banco estadual, Banespa; doou o 
terreno onde está o Masp, o mais importante 
museu de arte da América Latina; ampliou 
a mais importante escola de agronomia do 
Brasil, em Piracicaba, onde nasceu. Lançou 
as bases da moderna agricultura paulista, até 
então limitada ao café e à pecuária.

Depois de interventor com tantas reali-
zações, na redemocratização, em 1946, foi 
eleito governador. Mais tarde, depois de duas 
tentativas frustradas de voltar ao governo 
de São Paulo e à Presidência da República, 
foi eleito prefeito de São Paulo, onde recu-
perou as finanças com auxílio de Amador 
Aguiar, fundador do Bradesco. Voltou para 
um terceiro mandato, em 1962, durante o 
qual foi um dos principais organizadores e 
apoiantes da Revolução de 64, com a qual 
rompeu dois anos depois e teve seus direitos 
políticos suspensos. Foi um líder popular 
ímpar na história republicana.

No entanto, é o médico que hoje não 
pode deixar de ser lembrado e consagrado. 

Foram obras suas: o Hospital das Clínicas, 
até hoje, 70 anos depois, o maior da América 
Latina e referência no combate à pandemia; 
o Hospital Emílio Ribas, centro de pesquisas, 
de estudos e de atendimento à pandemia; 
o Instituto Adolfo Lutz, de pesquisas tam-
bém. Deu ao Butantan – onde estão sendo 
fabricadas a vacina Coronavac, em uso neste 
momento – a sua sede e ampliou-a para 
ser o que é no mundo científico mundial. 
Até o Estádio do Pacaembu, onde se cons-
truiu hospital de campanha neste estado de 
emergência, foi do seu tempo. Um gigante 
de visão e acção.

Adhemar, entretanto, foi alvo da inveja 
de seus frustrados adversários, acusado que 
foi de promover uma “caixinha eleitoral” e, 
diante da impossibilidade de se negar a sua 
contribuição em grandes obras, foi definido 
como o “rouba, mas faz”. Mas, ao morrer, 
deixou menos do que tinha ao entrar na 
política. O seu grupo empresarial, que so-
breviveu nas mãos do genro, João Saad, foi 
o complexo de comunicação liderado pela 
TV Bandeirantes.

Foi líder de um partido que chegou a ser 
o quarto maior do Brasil e que vivia do seu 
prestígio, onde os candidatos se apresenta-

vam apenas como “com Adhemar”, o que 
garantia a eleição. Como era mais homem 
de acção do que de articulação política, 
foi traído, de um lado, e atropelado pelo 
destino, por outro, pois seria o candidato de 
Vargas, em 1955, não fosse o trágico suicídio 
do líder trabalhista, em Agosto de 1954. Teve 
na campanha, como seu vice-presidente, o 
deputado Danton Coelho, o mais leal dos 
getulistas, e o apoio do General Caiado de 
Castro, senador pelo Rio, que foi Chefe da 
Casa Militar Vargas. Na eleição presidencial 
de 55 , teve um milhão de votos em São 
Paulo, contra setecentos mil do Marechal 
Juarez Távora e os modestos  duzentos e 
trinta mil de Juscelino, que ganhou as elei-
ções nacionais.

Gostava tanto de Portugal e dos portu-
gueses que, nas campanhas presidenciais, 
prometia que, se eleito, “o português, ao 
desembarcar na Praça Mauá, no Rio, rece-
beria logo o título de cidadão brasileiro”. 
Nunca escondeu sua admiração por Franco 
e por Salazar.

Morreu aos 66 anos, em Lourdes, na 
França, que frequentava como católico fer-
voroso que era. Mas quem faz não é nunca 
esquecido. ■

em Alverca e é o maior empregador do 
concelho de Vila Franca de Xira. Contu-
do, quando vejo pessoas com o gabarito 
do Engº António Segadães Tavares, assim 
como outros engenheiros e professores de 
elevada craveira, a apoiar a solução Alverca 
+ Portela, penso que a mesma deveria ser 
levada a sério e atribuída prioridade à reco-
lha de dados e finalização dos respectivos 
estudos, já que aparenta ser uma solução 
que favorece o interesse nacional. 

Concluo com algumas palavras sobre a 
importância estratégica de que se reveste a 

existência, em Lisboa, de um “hub”/plata-
forma giratória de voos para África, Brasil, 
América do Norte e Europa. 

Portugal deverá afirmar-se por uma 
centralidade atlântica, que respeite a sua 
História, sirva a Lusofonia e a imensa 
diáspora lusitana, sendo que o “hub” de 
Lisboa é, para este objectivo, um elemen-
to-chave.    E porque a questão do “hub” 
de Lisboa se relaciona, de modo próximo, 
com a TAP e as ligações aéreas a África e 
ao Brasil, aqui recordo, para fechar, dois 
momentos da história da transportadora 
nacional:

– A 31 de Dezembro de 1946 foi inaugu-
rada a “Linha Imperial” para África (Lisboa-
-Luanda-Lourenço Marques) com o avião 
DC-3/Dakota. Esta linha com os seus 24540 
Km era, à época, a mais extensa, a nível 
mundial, operada com DC-3;

– A 31 de Março de 1955 realizou-se a 
viagem experimental de Lisboa para o Rio 
de Janeiro num DC-4/Skymaster, ou seja, 
sensivelmente 33 anos após a partida (a 30 
de Março de 1922) de Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral para a 1ª Travessia Aérea 
do Atlântico Sul. Assim, completaram-se 
há pouco 66 anos sobre essa viagem ex-
perimental de 1955, em que participou, 
como convidado de honra, o Almirante 
Gago Coutinho. ■

Novo Aeroporto de Lisboa (II - conclusão)

Alverca-OGMA - vista aérea
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A aplicação da Justiça

O QI está a baixar

ISaÍaS aFONSO
Professor

aNTÓNIO JOãO SOaRES
Coronel

H á psicólogos dedicados à investi-
gação que, com base em dados 
estatísticos, afirmam que o QI 

(quociente de inteligência) está a baixar 
nas novas gerações, em relação às dos seus 
pais. Consideram que isso se deve ao actual 
sistema de vida social, com as gerações jo-
vens mais isoladas, entretidas com as novas 
tecnologias e o uso intensivo da Internet, 
exigindo menos esforço de memória e de 
raciocínio em busca da compreensão da 
realidade e, por isso, com menos actividade 
do cérebro.

O cérebro é uma parte do corpo que, à 
semelhança das mais visíveis, como os mús-
culos das pernas e dos braços, precisa de ac-
tividade e exercício para não perder energia 
e capacidade. Em 13-11-2020 publiquei um 
texto intitulado “manter o cérebro activo 

N o período dos séculos XV e XVI, 
os portugueses tiveram duas op-
ções quanto ao fenómeno da sua 

expansão. Uma seria o das Descobertas por 
mares ignotos e a segunda por conquistas no 
Norte de África. À primeira opção estiveram 
ligados os burgueses, com preocupações 
comerciais, e à segunda esteve a nobreza 
feudal. A burguesia, que vinha crescendo 
com a actividade comercial desde que o 
nosso monarca D. Afonso III, regressado 
de França, depois de quase treze anos de 
permanência na corte do seu primo Luís 
IX, ter introduzido em Portugal as feiras e 
mercados francos. Em que os comerciantes 
não pagavam impostos. A nobreza feudal 
enriquecia pela posse de terras e, por isso, 
a sua preferência pelas conquistas.

O regime feudal foi enfraquecendo e 
com ele a nobreza, ao passo que a burgue-
sia se afirmou, com o apoio de D. Pedro, o 
Homem das Sete Partidas do Mundo, que 
deu impulso à visão comercial da expansão, 
apesar de ter pago com a vida essa prefe-
rência na batalha de Alfarrobeira, onde a 
nobreza o liquidou vilmente.

aumenta a longevidade” e reduz ou adia o 
risco de demência senil e da doença de Al-
zheimer. O cérebro exige muitos cuidados.

Agora, a par da referência feita no início 
deste texto, aparece a argumentação de que 
a baixa do QI se deve em grande parte ao 
pequeno esforço exigido ao cérebro, quer 
no ensino, quer nos meios da comunicação 
social, quer no uso do computador com a 
Internet e a ausência de contactos sociais, 
de conversas e de diálogos sérios.

Quanto ao ensino, vi há dias um conse-
lho aos professores de crianças pequenas: 
não se lhes deve dizer algo que já se lhes 
ensinou, nem lhes ensinar algo que já têm 
capacidade para saber com base e dedução 
daquilo que já lhes foi ensinado. Assim se 
contribui para lhes desenvolver a memória 
e o raciocínio.

Mas tem havido acções governamentais, 
tendentes reduzir o QI dos cidadãos. É, por 
exemplo, o caso da reforma do alfabeto, 
com a eliminação de letras como o “c” e o 
“p”, que fazem parte da origem etimológica 

latina e que ainda continuam a permanecer 
em palavras da mesma origem usadas em 
alguns países europeus. Como perceber, 
numa leitura rápida, o significado de fato, 
de ação, de seção, de Egito e de egípcio. O 
facilitismo que pretenderam com tal elimi-
nação contribuiu para diminuir a acção do 
cérebro e, portanto, para a redução da sua 
actividade e a consequente queda do QI.

Mas, curiosamente, ao mesmo tempo 
que vemos este facilitismo, notamos a ma-
nifesta vaidade dos donos do poder quando 
aumentaram palavras, talvez para se mostra-
rem eruditos ou para que o povo menos co-
nhecedor perceba o significado de palavras 
que eram pequenas e agora aparecem com 
acrescentos desnecessários.

Como podemos compreender o am-
biente em que vivemos, se nos são mostra-
das versões falseadas pelas vantagens do 
“politicamente correcto”. Como podemos 
compreender o funcionamento do nosso 
corpo se nos são impingidos medicamentos 
cujo interesse principal é a ganância do 
negócio dos grandes fabricantes à custa do 

consumidor. A “tintura de iodo” era um 
medicamento de efeito rápido para curar 
pequenos ferimentos mas, como era barato 
e não dava lucro a quem o fabricava e ven-
dia, foi retirado do mercado e substituído 
por produtos de preço mais elevado, que 
se limitam a ir melhorando o ferimento, 
deixando passar alguns dias até sarar. É a 
intenção de preferir doenças crónicas e evi-
tar resultados rápidos. Por exemplo, perante 
a actual pandemia houve uma corrida ao 
fabrico de vacinas, mas não houve o mesmo 
interesse em criar um medicamento para a 
sua cura. Não foi divulgado o medicamento 
usado em Portugal com bom resultado, 
nem foi muito conhecida a preparação de 
medicamentos no Japão e em Israel. Iriam 
prejudicar os ganhos de grandes produtores 
mundiais de vacinas.

Defendamos o nosso cérebro, manten-
do-o activo até ao fim, enquanto nos for 
possível. Procuremos evitar a chegada do 
Alzheimer e da demência senil. Tal como 
devemos usar e exercitar os músculos e as 
articulações, exercitemos também a nossa 
mente, para não deixarmos morrer o QI. ■

Nunca mais a burguesia deixou de cres-
cer na Europa e o seu poder culminou com 
a Revolução Francesa, derrubando o poder 
absoluto dos monarcas com origem divina, 
que teve como expoente Luís XIV, o rei do 
“L› État c’est moi”. O seu descendente, Luís 
XVI, pagou esse crescimento burguês, sendo 
guilhotinado, tal como Maria Antonieta, na 
Praça da Concórdia, em Paris.

Também em Portugal, em 1817, se as-
sistiu ao mesmo combate, que falhou. Mas 
em 1820 o absolutismo real cai, com o Juiz 
Desembargador do Tribunal da Relação do 
Porto, Manuel Fernandes Tomaz, a coman-
dar a vitória da burguesia de visão liberal, 
que se consolidou com o triunfo de D. Pedro 
IV sobre o seu irmão absolutista, D. Miguel.

Surgiu a Constituição de 1822, que 
preconizava a divisão tripartida do poder, 
à semelhança da Revolução Francesa, e 
seguindo os princípios do revolucionário 
Montesquieu. Os poderes passavam a ser 
Legislativo, Executivo e Judicial

Este último era constituído pelos juízes 
e pelos tribunais, com a incumbência de 
punir os não respeitadores das leis. É de 
lembrar igualmente o surgimento anterior 
da “nobreza de toga”, sobretudo burgueses, 
saídos dos Estudos Gerais ou da Univer-
sidade, como foram os casos do Dr. João 
Afonso, mais conhecido por Dr. João das 

Regras, defensor de D. João I nas Cortes de 
Coimbra, ou de Febo Moniz, defensor de 
D. António Prior do Crato nas Cortes de 
Almeirim, quando da crise de 1580/1640.

Num país civilizado e democrático, 
com respeito pelo Estado de Direito, o 
poder judicial tem extrema importância. 
É por isso que a opinião pública reage 
se se apercebe que, perante um possível 
criminoso, esse poder não pratica devida-
mente a Justiça, ilibando de culpa o réu.

Portugal assiste actualmente ao caso 
do ex-PM José Sócrates, desde 2014 acu-
sado de corrupção activa, falsificação de 
documentos, branqueamento de capitais, 
fuga a impostos, etc.. Com uma Justiça a 
funcionar a passo de caracol, foi-se acumu-
lando a ideia de que Sócrates seria mesmo 
acusado, até porque já havia estado preso 
em Évora.

A opinião pública já o havia julgado na 
Ágora, mas o juiz Ivo Rosa entendeu que 
não existiam provas suficientes e claras 
que pudessem levar o ex-PM a julgamento, 
deixando que o Ministério Público pudes-
se recorrer para o Tribunal da Relação. A 
longa duração do processo fez prescrever 
algumas das acusações.

A decisão do juiz abalou o poder judi-
cial e muitos foram os que, atónitos, mos-

traram o seu desagrado com a sentença, 
chegando a afirmar nas redes sociais que 
sentiam vergonha de ser portugueses, pois 
acreditaram na culpabilidade de Sócrates 
e a ausência de culpas é, para eles, algo 
de incompreensível, com tendência para 
a mentira cometida pelo Juiz Ivo Rosa, 
configurando perdão a um socialista e 
ex-PM presumivelmente envolvido em 
corrupção.

O Tribunal da Relação que resolva, lá 
para 2030, depois de esgotados os recursos 
da defesa. Afigura-se como um verdadeiro 
escândalo!

*
PS: Acabado de chegar aos 80 anos, no 

passado dia 8 de Abril, quero agradecer 
às minhas leitoras e leitores a simpatia 
que demonstraram para comigo, lendo 
durante várias semanas as minhas opiniões 
nesta página de “O Diabo”. Fico imensa-
mente grato por isso. A todos aqueles que 
semanalmente “constroem o semanário”, 
o meu obrigado por ter feito parte da pá-
gina dezasseis. À directora do prestigiado 
“O Diabo”, o meu agradecimento por 
ter permitido a divulgação das minhas 
opiniões. Chegou a altura de dar lugar 
a novos “opinion makers”. Parto com a 
satisfação de ter feito parte deste sema-
nário, pretendendo eu continuar a lê-lo 
semanalmente. ■
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OpiniãoO ataque a Angola em 15 de Março de 1961 – uma evocação (conclusão) 

A melhor campanha 
desde Albuquerque

JOãO JOSÉ bRaNDãO 
FERREIRa
Oficial Piloto aviador (Ref.)

O General Botelho Moniz tinha aler-
tado o Professor Salazar, através de 
carta pessoal, da situação crítica 

das Forças Armadas, face aos desafios globais 
que se abatiam sobre os territórios portu-
gueses, dizendo a certa altura: “A situação 
destas é angustiosa e caminhamos para uma 
situação insustentável, onde poderemos ficar 
à mercê de um ataque frontal, com forças 
dispersas por quatro continentes, sem meios 
bastantes e com uma missão de suicídio da 
qual não seremos capazes de sair, uma vez 
que a política não encontra soluções nem 
parece ser capaz de encontrar” (Franco 
Nogueira, Salazar, Vol. V p. 227).

Face à evidente gravidade da situação, 
e após a tentativa de golpe de Estado ter 
ficado resolvida, em que o seu principal 
mentor tinha sido precisamente o Minis-
tro da Defesa, o General Botelho Moniz, 
foram enviados para Angola reforços por 
via marítima.

A 1 de Maio, chegou finalmente o pri-
meiro grande contingente de tropas. Tal 
facto só foi possível porque as Forças Ar-
madas tinham preparado meios e planos 
nos anos anteriores para tal eventualidade. 

Até lá a maioria das povoações das zonas 
afectadas só puderam contar consigo pró-
prias ou com magros reforços, mas defen-
deram-se valentemente, havendo a registar 
inúmeros casos de heroísmo em situações 
verdadeiramente dramáticas.

Em meados do mês de Maio, começa-
ram a organizar-se colunas que, a partir de 
Luanda, se dirigiram para norte e ocuparam 
os principais centros, para daí avançarem 
em todas as direcções. Em cerca de quatro 
meses, no meio de dificuldades tremendas 
de toda a ordem, as forças locais reforçadas 
com as metropolitanas levaram de vencida 
todos os obstáculos e posições inimigas, re-
ocuparam todas as povoações e permitiram 
que a vida voltasse à quase normalidade na 
esmagadora maioria das áreas afectadas. 
Além disso, conseguiram ainda o regresso de 
200 mil angolanos às suas antigas povoações. 

Ali foram escritas páginas de grande 
valentia e abnegação tratando-se, sem dú-
vida, de um dos momentos altos da já longa 
história do povo português. 

A organização da subversão foi desar-
ticulada através de três grandes operações 
militares envolvendo forças conjuntas: a 
ocupação de Nambuangongo, e os ataques 
à Pedra Verde e à Serra de Canda. 

A 7 de Outubro, o Governador-Geral e 
Comandante-Chefe já podia afirmar: “Pouco 
a pouco, a máquina militar foi desenvolven-
do o esquema da reocupação previamente 
traçado e hoje podemos anunciar que ape-
nas não só todas as povoações e postos ad-
ministrativos estão de novo ocupados, como 
também não existem quaisquer limitações 
aos movimentos que dentro do território 
nacional se decida executar”.

Portugal sofreu entre 1954 e 1974 o 
maior ataque à escala mundial – o que im-
plicou uma estratégia global de resposta 
– como já não assistia desde a Guerra da 
Restauração (que até já quiseram apagar da 
memória colectiva, ao terem acabado com 
o feriado do 1º de Dezembro, felizmente 
reposto…).

Tal ataque, nada teve a ver com questões 
de regime político ou de situação político-
-social em Portugal.

A nação portuguesa combateu vitoriosa-
mente em três teatros de operações distintos; 
a milhares de quilómetros da sua base logís-
tica principal, que era a Metrópole, apenas 
com as suas forças, sem alianças militares, 
sem generais ou almirantes importados – o 
que já não acontecia desde Alcácer Quibir.

Chegando a ter cerca de 230.000 homens 
em armas, espalhados por quatro conti-
nentes e outros tantos oceanos, com três 
teatros de operações de contraguerrilha, 
em simultâneo. Um feito que não teve igual 
em todo o mundo!

E isto sem alteração de ordem pública, 
disrupção das actividades económicas ou 
sociais, ao passo que se obtinha um cres-
cimento económico na Metrópole como 
em nenhuma outra época e se fez mais 
no Ultramar do que nos quatro séculos 
anteriores.

Foi a melhor campanha que os portu-
gueses fizeram desde os tempos do grande 
Afonso de Albuquerque e nós, em vez de 
nos orgulharmos disso, apoucamo-nos!

Só não conseguimos fazer frente à força 
bruta da União Indiana, pela desproporção 
dos meios em presença e pelo pouco em-
penhamento dos nossos aliados. Tal confi-
gurou uma agressão militar execrável, que 

a Moral, o Direito e a convivência entre os 
povos condena.

Mas o direito da força não conferia a 
força do Direito, que nós alienámos em 
1975, quando um governo português, numa 
acção que nada justificava, protagonizada 
pelo então Ministro dos Negócios Estran-
geiros, Dr. Mário Soares, reconheceu “de 
jure”, aquela ocupação “manu militari”. De 
qualquer modo Portugal conseguiu resistir a 
todas as malfeitorias indianas durante cerca 
de 14 anos. Não foi coisa de somenos!

Quando as operações militares termina-
ram as forças portuguesas tinham sofrido 
um total de 8.831 mortos, sendo 8.290 do 
Exército, 346 da Força Aérea e 195 da Arma-
da. Feridos e mutilados contam-se 27.917. 
Não devem ser esquecidos!

Não existem números, sequer aproxima-
dos, quanto a guerrilheiros mortos, feridos 
ou capturados, e penso que nunca irá haver 
(embora os números contabilizados pelas 
nossas tropas apontem para pelo menos o 
triplo de mortos do lado inimigo.

A União Indiana nunca, até hoje (vá 
lá saber-se porquê), revelou as suas baixas 
durante a invasão de Goa, Damão e Diu, 
acção que vitimou 25 portugueses.

Durante 600 anos, os portugueses luta-
ram em quase todos os continentes e mares 
do planeta na defesa dos seus objectivos na-
cionais e dos princípios em que acreditavam. 

Um combate que foi travado contra diversos 
Estados, contra as populações gentilícias e 
contra os interesses instalados, e que sempre 
implicou muitos e dolorosos sacrifícios. Em 
várias ocasiões, a força dos inimigos e/ou a 
incúria e debilidades nacionais, fizeram com 
que os portugueses tivessem sofrido algumas 
derrotas, levando, consequentemente, à 
perda de territórios e populações. Porém, 
tudo se fazia vendendo cara a pele e toda a 
nação, por inteiro, sofria com esses aconteci-
mentos tão perniciosos. Noutros momentos 
foi necessário alienar território por razões de 
natureza estratégica e/ou financeira, como 
foi o caso de algumas praças do Norte de 
África, durante os reinados de D. João III e 
de D. José I. Ou ainda por razões políticas de 
grande interesse nacional, como a inclusão 
de Tânger e de Bombaim no dote de D. 
Catarina, futura rainha de Inglaterra, pelo 
seu casamento com o rei Carlos II. 

No mais, as disputas travavam-se através 
das vias económica, diplomática, psicológica 
ou militar. 

Todavia, o que nunca tinha aconteci-
do na História de Portugal foi a rendição 
incondicional, a meio de um conflito de 
baixa intensidade (que ainda por cima 
controlávamos e do qual estávamos a sair 
vitoriosos), com a entrega precipitada e 
leviana de todo o património, interesses e 
ideais que sucessivas gerações de portugue-
ses se haviam batido por defender durante 
tantos anos. E tudo isso no meio de um clima 
geral de aparente contentamento e euforia! 
A desorientação foi (e é) tanta que, numa 
atitude nunca vista, assumimos oficialmente 
a esmagadora maioria dos argumentos de-
fendidos pelos nossos inimigos... 

Não me parece que seja benéfico con-
tinuar nesta senda, até porque a nossa luta 
era justa, legítima e de Direito. 

Por isso é necessário assumir a verdade 
dos factos históricos e as verdadeiras in-
tenções dos seus protagonistas; colocar no 
seu devido lugar, gente de mau porte que 
se alcandorou a posições e pedestais a que 
não tem direito e mudar radicalmente o que 
está escrito nos livros da história “oficial” 
e no discurso público actual, por errado 
e difamador dos nossos antepassados e de 
nós próprios. É anti-nacional português. É 
contra a Pátria Portuguesa!

É uma espécie de uma monumental e 
pavorosa mentira de Estado…

O povo português – que é capaz do me-
lhor e do pior (atente-se no PREC) confor-
me a liderança que tem, ou falta dela – a 
quem foi feita uma verdadeira lavagem ideo-
lógica ao cérebro, após o “25 Abril 74”, tem 
de começar a acordar da sua letargia moral 
e ganhar carácter para assumir a verdade 
das coisas e lutar por elas.

Aos combatentes que souberam lutar 
pelo bom combate e salvaram Angola em 
1961, pelos altos e relevantes serviços pres-
tados à Pátria fica o meu:

“Apresentar Armas!” ■

DR
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Breve História de Inglaterra

Segundo número da revista “9 Séculos”
A pós um excelente e promissor início, encontra-

-se já disponível o segundo número da revista 
“9 Séculos”. Procurando pensar a portuga-

lidade e a lusofonia a partir da cidade-berço, esta 
publicação periódica continua a conquistar o espaço 
e a preferência dos leitores que se orgulham da nossa 
História e que mantém viva a esperança no futuro de 
Portugal.

Repartindo as suas páginas entre a historiografia 
nacional, actualidade informativa e cultural, poesia, 
arte e pensamento, este número da “9 Séculos” volta 
a centrar-se na figura do nosso fundador, dedicando-
-lhe um extenso dossier histórico nos 835 anos da 
sua morte. Para além do director desta publicação – 
Barroso da Fonte –, colaboram nesta homenagem a 
D. Afonso Henriques Abel Estefânio, José Marques, 
Florentino Cardoso, Dario Correia, Narciso Macha-
do, Cristina Torrão, Natacha Fontes e Pedro Gomes 

Sanches, tendo ainda sido recuperado um texto do 
medievalista Humberto Baquero Moreno e outro do 
General Salazar Braga. 

De um ponto de vista mais cultural e filosófico, este nú-
mero oferece os seus leitores um olhar sobre os destinos 
da pátria portuguesa, apresentado por Abel de Lacerda 
Botelho – Presidente da Fundação Lusíada. Armando 
Palavras analisou o nosso românico rural, Milena de Bar-
ros abordou as profissões tradicionais, André Veríssimo 
discorreu algumas ideias sobre o espaço moral e humano 
a partir da análise a Martin Buber, Emmanuel Levinas 
e António Braz Teixeira, ao passo que Hermenegildo 
Moreira da Encarnação nos colocou, de forma hipotética, 
diante do primeiro monarca português, através de uma 
entrevista imaginária. Do alto do “varandim literário”, 
destaque para mais um irrepreensível ensaio de Paulo 
Samuel, intitulado “As Batalhas do Caia – do Portugal 
Oitocentista à ficção moderna”. 

Para além das 
habituais recensões 
literárias que, tan-
tas vezes, encerram 
este tipo de publica-
ções, a “9 Séculos” 
disponibiliza, nesta 
e nas próximas edi-
ções, um trabalho 
de banda dese-
nhada da autoria 
de Carlos Baptista 
Mendes: “Guimarães: Crónica da sua fundação e do 
nascimento do Reino de Portugal”.

Para adquirir um exemplar desta revista, ou assiná-la, 
bastará contactar a Redacção através do seguinte endereço 
de correio electrónico: revista9seculos@gmail.com. ■  

J. A.

Depois de longos meses bombarde-
ados por notícias sobre o Brexit, 
pós-Brexit e a situação de “dita-

dura sanitária” em Inglaterra, foi a vez de 
as atenções mediáticas se voltarem para o 
recente falecimento do Príncipe Philip, 
Duque de Edimburgo. Inglaterra, a nossa 
mais antiga aliada, por vezes tão polémica 
como o consorte real de Elizabeth II, faz 
parte do leque de nações que compõem 
o nosso quotidiano informativo. Mas, afi-
nal, o que sabem os portugueses sobre a 
história desse país? A “Breve História de 
Inglaterra”, de Simon Jenkins, ajuda-nos 
a conhecê-la um pouco melhor.   

Famoso pelos seus livros, mas também 
por ser colunista do ‘The Guardian’ e ex-
-editor de publicações como ‘The Times’ 
ou ‘Evening Standard’, Simon Jenkins é 
alguém que conheceu e percorreu a Ingla-
terra como poucos. Dessas viagens pela sua 
terra nasceram questões e desocultaram-se 
caminhos para a descoberta da história e 
identidade inglesas. Um caminho longo, 
complexo e desafiante, marcado pelos mis-
térios insondáveis que constituem o “ethos” 
e a identidade colectiva de um povo. 

Ao escrever este livro, o autor propôs-se 
aprender e, simultaneamente, partilhar os 
resultados de uma investigação que pro-
curou unir o conhecimento avulso sobre 
certos acontecimentos e personalidades, 
dando-lhes um corpo e uma narrativa 
historiográfica. Nesse sentido, o livro de 
Simon Jenkins é também o resultado de 
uma reflexão cultural e política acerca do 

próprio significado da Inglaterra.   

Publicada pela Esfera dos Livros (bro-
chado, 352 páginas, 17,90 euros), a “Breve 
História de Inglaterra” apresenta um olhar 
indiscreto por alguns dos mais interessantes 
episódios da história daquele país. A lingua-
gem jornalística de Simon Jenkins conquista 
o leitor através de uma simultânea simplici-
dade e clareza. Cronologicamente balizados 
entre o ano 400 e a era do Primeiro-Ministro 

David Cameron, os conteúdos deste livro 
revelam um admirável esforço de síntese, 
permitindo-nos acompanhar a visão global 
e integral que o autor procurou apresentar 
nesta obra.  

Como não podia deixar de ser, por força 
natural das circunstâncias, qualquer “breve 
história” acaba por ser obrigatoriamen-
te selectiva. Assim, ou não fosse a nação 
também uma entidade política formanda 
a partir de uma narrativa relativa aos que 
detiveram o poder dentro de um deter-

minado território, esta “Breve História de 
Inglaterra” debruça-se essencialmente sobre 
o aspecto político da memória inglesa. Das 
preocupações estrategicamente defensivas 
que marcaram o nascimento de Inglaterra 
ao seu expansionismo imperial, das revoltas 
campesinas e religiosas até ao devir de uma 
incessante Revolução Industrial que haveria 
de marcar o mundo à semelhança Revo-
lução Francesa, Simon Jenkins desbravou 
os caminhos de uma memória histórica 
que não se circunscreve exclusivamente à 
Inglaterra e aos ingleses.      

É o próprio autor quem afirma na in-
trodução a este livro que os ingleses nunca 
foram bons a descrever-se a si próprios. 
Primeiro, porque a confiança imperial não 
levantava essa necessidade. Depois, porque 
o inglês encontra a sua identidade na inde-
pendência diante da Europa continental, 
bem como no antagonismo face aos povos 
celtas, seus vizinhos e adversários. Neste 
ponto, esta obra não perdoa a repressão 
contra o País de Gales, Escócia e, sobretudo, 
contra a Irlanda. De facto, a componente 
inglesa do Reino Unido é hoje deixada num 
limbo, conforme vem explicado neste livro. 
Até a bandeira inglesa de S. Jorge chega 
a ser conotada como hostil, chauvinista e 
xenófoba pelos sectores “politicamente cor-
rectos” que a associam de forma frequente 
ao papão da “extrema-direita”, mostrando 
a importante necessidade de os ingleses 
afirmarem a sua identidade histórica. 

“Breve História de Inglaterra” surge no 
mercado livreiro português na sequência 
de uma outra obra do mesmo autor intitu-
lada “Breve História da Europa”. Aos que 
a leram, fica agora lançado o desafio de 
pegarem nesta nova edição, aprofundando 
nela o conhecimento histórico relativo à 
nossa mais antiga aliada. ■
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Opinião

Avaliar aprendizagens 
após o desconfinamento 

DR

–  perdas de aprendizagens acumuladas 
por diagnosticar com seriedade;

–  ausência de qualquer tipo de avaliação 
mensurável das aprendizagens;

–  traumas emocionais/psicológicos;
–  alterações significativas no comporta-

mento social;
–  17 mil alunos que nem ensino remoto 

conseguiram;
–  cerca de 80 mil com necessidades 

educativas especiais e mais de 350 mil 
apoiados pela Acção Social Escolar, 
praticamente abandonados;

–  cerca de 190 mil alunos do ensino 
secundário profissional público que 
não poderão realizar o seu estágio 
curricular numa empresa – primei-
ra experiência de vida no merca-
do laboral, não só pela falência de 
muitas delas, como pelas limitações 
impostas pela obrigatoriedade do 
teletrabalho.

Como resposta, a 24 de Março, o minis-
tro Tiago Brandão Rodrigues anunciou na 
Comissão Eventual para o acompanhamen-
to da aplicação das medidas de resposta à 
pandemia da doença Covid-19: “Estamos 
a preparar um outro estudo amostral no 
final deste ano, a coincidir com o que eram 
as provas de aferição”. É criada uma “task 
force”, mais um grupo de trabalho com 
nomeação de cariz partidário e com um 
custo acrescido a ser pago pelos mesmos 
do costume, para criar um plano de recu-
peração para o ensino.

Que sentido faz a criação de um “grupo 
de trabalho” a nível central, para alegada-
mente elaborar um plano nacional, quando 
as realidades locais são tão diferentes? Acres-
ce o facto que o plano de desconfinamento 
prevê diferentes níveis de actuação consoan-
te as regiões, o que vem expor ainda mais a 
fragilidade desta opção.

Deverão ser as escolas, localmente, com 
base nos instrumentos e métricas definidos 
pelos seus órgãos e estruturas, a elaborar um 
plano de recuperação face à realidade do 
seu universo de discentes e enquadrado no 
quadro normativo do seu projecto educa-
tivo. É localmente que as escolas saberão a 
melhor forma de avaliar se os conhecimen-
tos dos estudantes em literacias científicas, 
matemáticas, leitura e informação, estão ou 
não longe do que era previsto nos programas 
curriculares, tendo em conta a situação ex-
cepcional que se viveu durante mais de três 
meses, em que as aulas presenciais foram 
suspensas.

Conceber um plano deste teor a nível 
central resultará inevitavelmente num do-
cumento inócuo com meia-dúzia de luga-
res-comuns, que serão convenientemente 
alardeados pelos órgãos de propaganda 
do regime, mas que na prática terão uma 
aplicabilidade nula. A opção pelo plano 
“central” tem motivações puramente ideo-
lógicas, não se prevendo que dê as respostas 
tão necessárias para ajudar estes jovens. E 
estes jovens merecem ter futuro. ■

até à data de 31 de Março do ano presente, 
desde o início da pandemia, morreram em 
Portugal com Covid (não DE Covid) qua-
tro jovens nas faixas etárias abaixo dos 20 
anos. Podemos juntar a este dado estatístico 
dois factos políticos: 1.) António Costa, no 
início de Janeiro, quando ainda recusava 
o encerramento das escolas disse, e muito 
bem, que as escolas, com todas as regras 
que estavam implementadas, eram um dos 
locais mais seguros a nível sanitário, para 
toda a comunidade; 2.) na última semana 
de Janeiro, o ME divulgou o resultado de 
testes covid que tinham sido realizados nas 
escolas, tendo-se obtido um número de po-
sitivos completamente residual. De recordar 
que a própria OMS nunca aconselhou o 
encerramento de escolas.

Agora, as consequências que vão mar-
car estas gerações por toda uma vida estão 
diagnosticadas:

A s escolas portuguesas estiveram en-
cerradas de 22 de Janeiro a 5 de 
Fevereiro deste ano, sem possibili-

dade de ensino à distância (mesmo quando 
toda a comunidade educativa queria con-
tinuar com as aulas por videoconferência, 
como aconteceu – mas não só – com boa 
parte do ensino privado), e isto depois de, 
no ano lectivo anterior, ter-se posto um fim 
às aulas presenciais a 16 de Março. Findo 
este período, iniciámos outro, em curso nes-
te momento, com um retorno progressivo 
dos diferentes níveis de ensino ao regime 
presencial.

As consequências são extremamente 
graves, talvez percepcionadas de forma 
fragmentada pelo cidadão comum, mas 
integralmente percebidas por quem traba-
lha na área do ensino em Portugal. E essa 
gravidade, há que não o esquecer, aumenta 
à medida que descemos nas faixas etárias 
em análise, pois quanto menor é a idade, e 
por consequência, a autonomia do jovem, 
menos proveitoso para ele será o método 
do ensino à distância.

Face à opção do encerramento de esco-
las, há uma factura para ser paga e os gran-
des responsáveis por este descalabro... não 
assumirão a sua responsabilidade. Encerrar 
escolas onde a taxa de incidência do vírus 
era residual e a taxa de mortalidade nas res-
pectivas faixas etárias era nula, é uma opção 
difícil de justificar. Os números falam por si: 

Sofás e vacinas

F icou o cidadão europeu 
surpreendido, um destes 
dias, com a situação cómi-

ca (mas triste…) numa recente 
visita à Turquia, na qual a (elegan-
tíssima) senhora presidente da 
Comissão Europeia ficou em pé, 
“pendurada” (passe o plebeísmo) 
por não existir cadeira disponível.

A imagem é mais chocante 
para aqueles de nós que ainda 
acham que as senhoras se sen-
tam primeiro, ao contrário dos 
dois “canastrões” presentes, que 
se apressaram a colocar os seus 
assentos nos assentos.

Cavalheirismos e piadas à 
parte, tem alguma gravidade o 
ocorrido. Mas a culpa é… da UE. 
Explico: não passa pela cabeça 
de ninguém existirem visitas ofi-
ciais bicéfalas, como acontece 
desde há alguns anos na esfera 
“euro-unionista”. Confirmando 
o comentário de Kissinger (algo 
como “se houver uma crise, a 
quem é que eu telefono na 
CEE?”) é um bom-mau exem-
plo de como as coisas funcio-
nam muitas vezes em Bruxelas 
e arredores, com múltiplos ór-
gãos, entidades e funcionários 
atropelando-se uns aos outros, 
com baixa eficiência nas suas 
atividades (demasiados custos 
para os resultados obtidos). Ou 

seja, os “brexistas” têm alguma 
razão.

Arrumado o sofá, o que tem 
ele a ver com as vacinas? É que 
se torna incrível como, nos mi-
lhares de funcionários da UE, 
pelos vistos ninguém conseguiu 
negociar contratos equilibrados 
com as (astutas) empresas far-
macêuticas, com o resultado de 
a UE estar (quase) a marcar passo 
nas vacinações, comparando com 
outros processos em curso a nível 
mundial. Existem já tentativas, 
de peso, para “fugir” para a va-
cina russa, com consequências 
estratégicas. Mais uma vez, baixa 
eficiência, surpreendendo que, 
aparentemente, peritos com ex-

periência nas grandes adminis-
trações estatais ou multinacionais 
europeias não tenham conduzi-
do as negociações.

Uma explicação que pode 
ocorrer é a seguinte: se para 
um português, um búlgaro ou 
um cipriota, ir para um cargo 
da UE é algo semelhante a sair 
o Euromilhões, para um alemão, 
um francês ou um holandês, nem 
por isso. Possivelmente, a dife-
rença de vencimento e outras 
regalias entre a UE e o seu país 
natal não é significativa, e para 
muitos peritos competentes não 
justifica alterar a sua vida diária e 
abandonar os seus cargos no seu 
próprio país.

Assim, em Bruxelas pode-
rão estar, salvo as exceções que 
existirão, muitos funcionários 
sem experiência de negociação 
em grandes aquisições e pro-
cessos logísticos, oriundos dos 
tais países periféricos e/ou obe-
decendo apenas aos critérios 
do cartão certo e dos amigos 
apropriados.

Quem trabalha em logística 
sabe bem que dois dos pontos 
principais nestes processos são 
sempre “preços e prazos de en-
trega” sendo frequente a “desa-
finação” entre as partes, mesmo 
após a assinatura dos contratos. 
Pelos vistos, em Bruxelas não se 
sabe… e a UE fica mais fraca. ■

M. TRaLHa

RUI aMIGUINHO
Professor e editor livreiro

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



20 •  O DiabO, 16 de abril de 2021

PALAVRAS CRUzADAS DEz CHARADAS
Horizontais
1. Dinheiro; Mentiras. 
2. Tocar; asneira.
3. anda!; Fundar.
4. balela; Honra.
5. bombom.
6. Sinhá; Picanço-

-bárbaro;  
aquelas.

7. Confusas.
8. Marreca; inculta.
9. Conjunto das 

pétalas duma flor; 
Gaivota.

10. acariciar; Rameira.
11. aposentos;  

Faculdades.

Verticais
1. “Homem”; Pegas.
2. Patos; Pénis.
3. Gemera; Éreo.
4. acreditara; Co-

mentário.
5. Perigos.
6. Condição; Diabo; 

Tão-pouco.
7. Trincheira..
8. Ligado; Lavrava.
9. Estanco; agrados.
10. ampliar; Sensual.
11. Sanar; Carumas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aferéticas
1 –   a CaNTiGa foi-me ensinada 

pelo PaPÁ. 3, 2
2 –   Um PORTÃO fechva o QUaR-

TiNHO. 3, 2
3 –   O aLPERCE é que, com muito 

gosto, COMO. 3, 2
4 –   O MaLCRiaDO era antes 

muito DELiCaDO. 4, 3
5 –   O aGUaCEiRO molhou o 

MaRaJÁ. 3, 2
Apocopadas
6 –   O meu aVÔ é já aNCiÃO. 3, 2
7 –   O PEiXE-RaTO dá uma bos 

COMEDORia. 3, 2
8 –   a DiSCUSSÃO deu em 

PaNCaDa. 3, 2   
9 –   O COCaDRiZ era um grande 

PaPÃO. 3, 2 
10 –   EMaGRECER é próprio de 

quem apanha bEbEDEiRa. 
3, 2

NOTA: 
Na próxima edição publicaremos  
as Soluções referentes aos Nºs 533 e 534.

SOLUçõES
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H á pouco mais de um ano, em Março 
de 2020, Portugal experimentava 
o primeiro período de confina-

mento por causa da Covid-19. A indefinição 
quanto ao impacto da pandemia e a falta de 
preparação dos agentes deste sector originou 
um verdadeiro “fecho” do mercado automó-
vel, que se traduziu em números desastrosos 
no final desse mês de Março – com uma 
queda de 57,4% do número de matrículas 
de ligeiros de passageiros – e, sobretudo, 
em Abril de 2020, com o segmento a recuar 
87%, com apenas 2.749 carros matriculados.

O quase desaparecimento da activida-
de do Turismo em Portugal, responsável 
por uma quebra de 70% das compras de 
carros por parte das empresas de rent-a-car 
e o estabelecimento de moratórias sobre os 
créditos, permitindo que muitas empresas e 
particulares prolongassem os seus contractos 
de financiamento automóvel e, por causa 

disso, não renovassem de viatura, explicam 
a queda contínua das vendas de carros novos 
até ao final de Fevereiro deste ano. Junta-se 
a isto a redução das deslocações automóveis 
por causa dos confinamentos sucessivos, a 
incerteza quanto ao rumo da economia e 
também a impossibilidade de realização das 
típicas feiras (físicas) de promoção de vendas 
automóveis, que estimulam parte do negócio 
dirigido sobretudo a clientes particulares.

Sem grande surpresa, depois da queda 
abrupta ocorrida há um ano, o comércio 
automóvel em Portugal voltou a dar sinais 
de crescimento no final de Março: cresceu 
19,8% nos automóveis ligeiros de passagei-
ros, uns impressionantes 87,7% nos ligeiros 
de mercadorias, o que se traduziu numa 
subida homóloga de 28,5% do conjunto de 
veículos ligeiros.

Se estes valores são animadores – uma 

subida é sempre melhor do que nova queda 
–, da parte dos agentes económicos existe 
também algum entusiasmo: parece haver um 
regresso ainda que tímido de clientes parti-
culares – que estão a apostar em melhores 
carros e mais bem equipados – e, em relação 
às empresas, seja por razões de término das 
moratórias, seja porque o tempo de utiliza-
ção previsto para a viatura já se estendeu 
demasiado, estão a renovar as frotas. E, para 
algumas marcas e para alguns modelos, mais 
estivessem disponíveis para entrega e mais 
teriam sido matriculados.

Sem pretender refrear o entusiasmo e 
acabar por soar a pessimismo, uma análise 
crítica dos números impõe um regresso à 
realidade: uma subida de 19,8% do número 
de matrículas de ligeiros de passageiros é 
melhor do que uma descida, é um facto, mas, 
em valores, traduziu-se somente em 12.699 
unidades; mais do que as 10.596 matrículas 

realizadas em Março de 2020, ainda assim 
distante das 24.900 realizadas em Março de 
2019 ou do que as 27.887 unidades matricu-
ladas no mesmo mês de 2018.

As vendas acumuladas do primeiro tri-
mestre – recorde-se que Março representa 
o primeiro mês de 2021 que pode ser com-
parado a 2020 em matéria de condições 
de mercado –, descem 31,5% nos ligeiros 
de passageiros, mas crescem 6,4% nos co-
merciais ligeiros, o que pode ser um bom 
indicador do regresso da actividade econó-
mica. Teremos contudo de aguardar alguns 
meses para perceber a evolução do mercado 
e, sobretudo, a força do crescimento que 
se perspectiva que venha a acontecer; mas 
que também vai depender muito das neces-
sidades das empresas de rent-a-car, sendo 
para isso fundamental o regresso de turistas 
estrangeiros a Portugal. ■

www.cockpitautomovel.com

O ciclo de queda das vendas de carros novos em Portugal 
inverteu-se e, um ano depois de um tombo abrupto, o mercado 
de automóveis novos volta a subir. O que está a acontecer? 

Comércio de carros novos em Portugal

Um ano depois, o 
mercado volta a crescer

COCKPIT

SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Por Óbidos
A pandemia teve o condão de pro-

mover as actividades de ar livre. 
As caminhadas por recantos de grande 
beleza são cada vez mais procuradas. 
Aqui fica uma sugestão: uma caminha-
da por Óbidos e pelas margens do rio 
Arnoia, entre as 9h30m e as 14h deste 
Domingo, dia 18. Ao longo de um per-
curso de 14 kms, o caminhante visitará 
as emblemáticas ruas da vila muralhada, 
os vestígios da antiga cidade romana de 
Eburobrittium, a barragem do Arnoia, 
Casais da Navalha, o antigo Aqueduto 
e de novo a Óbidos histórica. Ponto de 
encontro: em frente ao Posto de Turis-
mo de Óbidos. Levar calçado e roupa 
adequada, chapéu, água e protector 
solar. Inscrição: 8 euros. Informações: 
966589269 e www.caminhando.pt. ■

DR

ESFINGE N.534 - CRUzADAS E CHARADAS
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O país deverá reforçar a prevenção das patologias associadas ao clima ambiente

As alterações climáticas 
e a biodiversidade

A s emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE), e os seus efeitos no 
aquecimento do planeta, têm au-

mentado de forma consistente desde a era 
pré-industrial, numa trajetória ascendente 
que em larga medida se deve à expansão 
demográfica e ao crescimento económico. 
À escala global, a energia é a principal fonte 
de emissões poluentes, seguida da floresta, 
da agricultura e do uso do solo, da indústria, 
e dos sectores dos transportes e da constru-
ção. Os efeitos das alterações do clima são 
conhecidos: uma menor produtividade dos 
ecossistemas e redução da disponibilida-
de de água e de alimentos; o movimento 
migratório imposto às comunidades mais 
vulneráveis; o agravamento da pobreza; o 
aumento de tempestades e outros eventos 
climáticos extremos, a alteração das cor-
rentes marinhas e, por consequência, dos 
padrões climáticos à escala local, o aumento 
do nível médio das águas do mar e os seus 
efeitos sobre a orla costeira. 

As emissões de GEE têm, também, um 
enorme impacto na saúde e no bem-estar 
das populações humanas. Estima-se que 
o impacto global da doença e da morte 
prematura relacionada com a poluição 
ambiental é já três vezes superior ao da 
SIDA, tuberculose e malária combinadas. 
Mas o aumento das emissões de GEE que 
se continua a verificar, apesar dos compro-
missos internacionais, poderá traduzir-se 
em impactos ainda mais graves, desencade-
ando o colapso dos ecossistemas do Ártico, 
recifes de coral e floresta amazónica. Estas 
alterações são irreversíveis e podem pôr 
em causa a capacidade da natureza para 
continuar a prestar serviços essenciais, tais 
como a produção de alimento, a disponi-
bilidade de água potável ou a fertilidade 
dos solos.

As alterações climáticas representam 
uma evidente ameaça à prosperidade social 
e económica global, e de forma geral à se-
gurança no mundo, sendo que as respostas 
exigem cooperação e um compromisso 
efetivo entre todos os países. A prioridade 
internacional terá que passar pela redução 
dos combustíveis fósseis e por alternativas 
inteligentes, mobilizando a ciência, a tecno-
logia, a indústria, a inovação, e a sociedade 
em geral, em prol de um caminho ecológico 
e justo. Todos beneficiam com esta transi-
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HELENa FREITaS 
Professora da  
Universidade de Coimbra. 
Cátedra Unesco em biodiver-
sidade e Conservação para o 
Desenvolvimento Sustentável

a crescente demanda de alimento, energia, 
madeira, com o comércio global a aumen-
tar a separação geográfica entre a oferta e a 
procura. A maioria dos indicadores do esta-
do da natureza, quer sejam monitorizados 
por cientistas naturais e sociais, quer por 
povos indígenas e comunidades locais, es-
tão em declínio. Estes indicadores incluem 
o número e a dimensão populacional das 
espécies selvagens, o número de variedades 
locais de espécies domesticadas, a distinção 
de comunidades ecológicas, e a extensão 
e integridade de muitos ecossistemas ter-
restres e aquáticos. Como consequência, a 
capacidade da natureza para proporcionar 
benefícios também diminuiu, incluindo os 
processos ambientais subjacentes à saúde 
do homem e os contributos imateriais para 
a qualidade de vida humana. 

Portugal dispõe de um plano para o 
combate às alterações climáticas, com orien-
tação políticas e metas sectoriais de redução 
de emissões, a desenvolver em conjunto 
com sectores como os transportes, a ener-
gia, a agricultura e a floresta. O país deverá 
reforçar a aposta nas energias renováveis, 
em especial a solar e a eólica, na mobilidade 
elétrica, na eficiência energética, na cons-
trução sustentável, na gestão da floresta, 
na inovação de práticas e opções agrícolas 
e florestais, nos planos de gestão da saúde, 
em particular nas cidades, na prevenção 
das patologias diversas associadas ao clima, 
e na educação. 

É urgente implementar a agenda políti-
ca para a sustentabilidade que os cidadãos 
do mundo reclamam: uma aposta ousada 
e firme numa economia verde, circular 
e descarbonizada. Os cidadãos europeus 
estão mais conscientes do que nunca da 
crise ambiental e social. Eles exigem que os 
seus líderes percebam o momento crítico 
da história e que respondam à emergência 
climática e à crise da biodiversidade, cons-
truindo as soluções políticas e atuando em 
favor da paz, pelo bem-estar e pela justiça 
dos povos, e pela preservação de um planeta 
que acolhe uma extraordinária diversidade 
de formas de vida. ■

ção: a indústria, a economia, o emprego, 
o planeta e o ambiente. 

Por forma a cumprir o acordo de Pa-
ris e os objetivos de descarbonização da 
economia mundial, impõe-se abdicar ra-
pidamente da energia fóssil e evitar um 
aumento da temperatura global acima 
de 2ºC (1.5ºC seria a meta mais justa). 
Para tal, as emissões mundiais de CO2 
terão de baixar de 40 a 70 por cento até 
2050 e chegar a zero até 2100 (IPCC). 
Estas metas são curtas e muito contesta-
das, impondo-se objetivos mais exigentes 
e a sua antecipação. É o fim anunciado 
e desejado dos combustíveis fósseis, de 
onde resultam a maior parte das emissões 
de CO2, mas vai ser necessário um maior 
empenho político global; é fundamen-
tal que os cidadãos continuem a exercer 
pressão e a exigir o cumprimento rigoroso 
das metas de descarbonização junto dos 
governos dos seus países. A Europa e os 
Estados Unidos anunciaram recentemente 

PUb

uma agenda de políticas e de investimento 
público estratégico que representa uma 
oportunidade para intensificar a transição 
ecológica, apoiando uma aposta consisten-
te na transformação sistémica profunda 
da produção, consumo, e estilos de vida, 
respeitando os limites do planeta.

O mundo é cada vez mais governado 
em função da maximização do fluxo de 
contributos da natureza para acompanhar 

a maioria dos indicadores 
do estado da natureza, 

quer sejam monitorizados 
por cientistas naturais  

e sociais, quer por povos 
indígenas e comunidades 
locais, estão em declínio
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Correio

Os habituais 'flik-flaks' processuais...

Rir é o melhor remédio

Há muito que se adivinhava 
o propósito de arrastar de-

liberadamente processos como a 
‘Operação Marquês’, ‘‘Face Ocul-
ta’, etc., para poder fazer valer as 
prescrições.

Os advogados chamados a 
defender aqueles figurões na-
vegam como peixe na água do 
charco onde tudo se passa, por 
conhecerem como ninguém os 
‘buracos’ da lei (que eles próprios 
gizaram) - aquilo que em Inglês 
se chama de ‘technicalities’, ou 
seja: as piruetas ou subterfúgios 
burocráticos que permitem aos 
maganões escapulirem-se como 
água por entre os dedos.

Mas a falha mais gritante na 
lei será, sem dúvida, que o grau 
de responsabilização de um ex-
-governante não pode ser igual 
ao do simples cidadão.

Há mais de meio-século atrás vi 
um familiar ser multado por usar 
um isqueiro na via pública sem ter 
a necessária “licença de isqueiro” 
(então em vigor como protecção 
da indústria fosforeira); e o meu 
familiar teve que pagar a multa 
em dobrado por ser funcionário 
do Estado.

Digam o que quiserem do an-
tigo regime... mas reparem como 
pretendia dignificar a figura do 

funcionário público (hoje tão 
desconsiderado), ao enaltecer a 
noção de “dar o exemplo” que 
deve caber-lhe - mas sem deixar 
de o punir severamente quando 
prevaricava!

Já nem se pede o “dobro” no 
caso que ora nos ocupa... Mas por 
se tratar do cargo de maior respon-
sabilidade no governo da Nação, 
não devia sequer existir a possi-
bilidade de prescrição de crimes 
cometidos durante o (e graças ao) 
exercício de tais funções.

Ah!... e coitado do motorista... 
atirado para o meio dos galifões! ■

Teresa Silva-Gayo

C orre pela internet a seguinte 
cena hipotética:

Um certo político vai a uma 
churrasqueira e pede ao empre-
gado que embrulhe dois frangos. 
Enquanto o empregado embrulha 
os frangos, repara numas belas 
codornizes e pergunta ao empre-
gado se pode trocar os dois frangos 
por quatro codornizes, ao que o 
empregado responde:

– Claro que sim.
Depois de embrulhadas as co-

dornizes e entregues ao cliente, 
este faz menção de se retirar, e o 
empregado intervém:

– Desculpe, mas o Sr. esqueceu-
-se de pagar as codornizes.

– Mas eu não as comprei, 
troquei-as pelos frangos! – diz o 
tal político, “indignado” com o 
atrevimento do empregado.

– Mas também não pagou os 
frangos!

– Correcto, mas também não 
os levo... pois não?

No final, um certo juiz de ins-
trução condena o dono da chur-
rasqueira a uma indemnização 
por calúnias sobre o dito político, 
referindo no seu despacho que só 
por fantasia se poderia concluir 
que ele não tinha de facto pago 
as codornizes com os frangos... ■

Carlos Vieira
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O Diabo em casa

As redes sociais abun-
dam em notas de 

protesto contra o “bran-
queamento” de José 
Sócrates – umas mais 
indignadas, outras mais 
irónicas. Aqui fica um 
exemplo do poder in-
ventivo de um cibernauta 
que, usando uma cena da 
Antiguidade, abarca no 
tema a generalidade da 
classe política… ■

PELO 
CIBERESPAçO
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a Fechar

Memórias d’o Diabo

Cartoon de Augusto Cid 
publicado na edição  
de O DIABO 21 de  
Fevereiro de 1978. ■ 

a Via Lusófona
RENaTO EPIFÂNIO
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O ESPECTaDOR PORTUgUEZMaNUEL REZENDE

F aleceu no passado dia 12 de Abril de 2021 o João Ve-
ríssimo. O João fez-me todos os cartazes para todas as 
conferências do Café Odisseia, a iniciativa que alguns 

rapazes aqui do Porto criámos para levar ao público os temas e 
os problemas que queríamos discutir. Tal como a mim, o João 
ajudou incontáveis outros com os seus projectos.

Um pouco de toda a Europa chegam a Portugal mensagens 
de pesar de tantos que tiveram o privilégio de ver em acção o 
génio do João e da sua imensa sensibilidade estética. Deu tanto 
de si sem pedir nada em troca, sempre com alegria e um coração 
ditoso, um coração onde batia um imenso Império rubro de 
aventura e generosidade. E Benfica, claro. De todos, foi aquele 
que mais se aproximou ao ideal cavalheiresco e místico de um 
Corto Maltese. Amou Lisboa tanto, tanto, tanto que me pôs a 
mim a gostar de Lisboa também. 

Até sempre, João. Adeus, bom amigo, deixas muitas saudades 
e um coração alegre por te ver recebido Naquela Casa onde a 
Vitória é a derradeira.

Um pequeno momento TV Guia
As gaffes históricas na série “Ottomans”, uma das mais vistas 

na Netflix, são tantas que se fica com a ideia de que todos aqueles 
especialistas, professores e técnicos convidados a comentar os 
eventos de cada episódio são completamente ignorantes em 
matéria de História ou, pior, são arqueólogos. Estou a brincar, 
meus queridos arqueólogos. Há detalhes e imprecisões que 
chegam a ser irritantes. 

A série de episódios em drama/documentário visa retratar 
fielmente os últimos dias do Império Romano do Oriente, antes 
da queda da cidade de Constantinopla perante as forças otoma-
nas em 1453. Infelizmente, fidelidade é coisa que não abunda.

O general italiano contratado para comandar a defesa de 
Constantinopla, por alguma razão, usa a bainha da espada às 
costas. Pior, parece que resolve usar duas espadas em batalha, 
não vá a tolice de transportar uma espada embainhada às costas 
provar não ser suficientemente desconfortável. 

Os janízaros, forças de elite dos otomanos, partem para a 
batalha vestidos de pijama, sem armaduras, sem escudos, sem 
lanças. O primeiro exército profissional permanente nunca 
parte para a batalha em formação e tanto sitiados como si-
tiantes andam à pancada como se a coisa se tratasse de um 
meeting entre as claques do Braga e do Vitória. Tal como com 
os janízaros, practicamente ninguém usa escudos, ninguém 
usa lanças, ninguém usa capacetes. 

Outra coisa aberrante, outro problema que também 
vemos no filme da Netflix «The King», é a total ausência 
de bandeiras no campo de batalha. Ou de marcas iden-
tificadoras nas armaduras. Ou qualquer outra coisa que 
permitisse manter alguma disciplina entre as hostes e 
que impedisse que forças do mesmo lado se matassem no 
calor da batalha.

É claro que estas coisas têm de ser acessíveis ao público geral 
e não aos obstinados leitores de história militar, mas parece-me 
que, no que toca a estes detalhes, seguir a plausibilidade histó-
rica seria mais interessante, tanto do ponto de vista narrativo 
como estético, e até mais barato do que certas extravagâncias 
que os cineastas adoptam.

Ainda sobre otomanos
O uso de espadas de duas mãos pelos cavaleiros hospita-

lários na defesa de Rodes (1522) contra as tropas do sultão 
Solimão, O Magnífico, é um registo fascinante sobre esta 
particular forma de esgrima. Especialmente gráfico é o caso 
do famoso Cavaleiro Prégeant de Bidoux, que defendeu sozi-
nho um troço da muralha derrubada pelas balas dos canhões 
otomanos, usando da sua mestria com o comprido spadone, 
como os italianos chamam à espada de duas mãos que por cá 
dizem ser um montante, para massacrar dezenas de janízaros 
assediantes. O êxito deste acto de bravura poderá estar também 
ligado ao facto de, como mencionou Luigi di Caro, autor de 
uma “Storia dei gran Maestri e cavalieri di Malta” (1853), o 
nosso Prégeant “amava la guerra, odiava i turchi”, pelo que 
podemos concluir que, de facto, quando se faz o trabalho com 
gosto, tudo sai melhor. ■

Um amigo que parte

A inda hoje, como procurámos demons-
trar na nossa dissertação de doutora-
mento (Fundamentos e Firmamentos 

do pensamento português contemporâneo: 
uma perspectiva a partir da visão de José 
Marinho, Universidade de Lisboa, 2004), a 
visão simultaneamente mais fina e mais funda 
do pensamento português contemporâneo 
encontra-se em José Marinho, em particular 
na sua obra Verdade, Condição e Destino 
no pensamento português contemporâneo 
(1976).

Nessa obra, as passagens sobre António 
Sérgio não são muitas mas, em compensação, 
são muito elucidativas. Assim, fala-nos José Ma-
rinho, expressamente a propósito de António 
Sérgio, de um “razão judiciosa [que] toma o 
passo à razão compreensiva e elimina como 
erróneo ou falso o que é ou se lhe afigura 
obscuro ou vago, metafórico, hiperbólico, fan-
tasioso ou inconsequente”, de um “exercício 
obsessivo da razão judiciosa sem conceito”.

Não obstante a sua “intuição radical, a sua 
promissora “intuição radical” – a intuição do 
“uno unificante”, nas palavras do próprio Sér-
gio: “Tal uno unificante é o verdadeiro ser. O 
Ser-Acto, por conseguinte, é o Eu espiritual, 
originário, puro de que são degradações – ou 
prefigurações longínquas – as consciências 
individuais de cada um de nós.” –, este nosso 
pensador nunca conseguiu, para o autor da 
Verdade, Condição e Destino no pensamento 
português contemporâneo, superar um concei-
to de razão que se cumpre na mera oposição, 
na mera cisão, não conseguindo, por via disso, 
realizar a “união cumulativa”.

Ainda nas suas próprias palavras: “Compa-
rada com a de Pessoa, a situação de António 
Sérgio é paradoxal. Dir-se-ia, por um lado, que 
a sua personalidade está também, com o seu 
próprio pensamento, profundamente cindida 
entre a luz e a treva, devendo o que disse do 
seu directo antecessor aplicar-se como rigor 
maior a ele próprio. Antero de Quental, com 
efeito, tenta ainda a mediação na penumbra, 
António Sérgio, pelo contrário, cumpre-se 
na oposição da luz e da treva, do branco e 
do negro, da verdade e do erro, do bem e do 
mal.”. Em suma, nesta visão, Sérgio seguiu a 
“via extrema do humanismo”, da “imanência 
da verdade no homem”. ■

Agenda MIL – 23 de Abril, 19h: Vigília de Apoio 
ao Povo Irmão Moçambicano, junto à Sede da 
CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa, em Lisboa.

António Sérgio a 
contraluz: entre José 
Marinho, Eduardo 
Abranches de Soveral e 
Manuel Ferreira Patrício (I)
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“O PS foi precursor nacional da política da mentira. Para o bem e para o mal, o PSD não fez o mesmo 
caminho. Talvez o sucesso do PS tenha raiz nesse desfasamento: se calhar as pessoas preferem mentiras”

Alexandre Homem Cristo, in ‘Observador’

a presidente da Comissão Europeia, Ursula 
Von der Leyen, desconsiderada numa reu-
nião com Recep Erdogan, mostrou a sua fibra 

ao recordar as idiossincracias culturais que explicam 
por que razão a Turquia se mantém afastada da Eu-
ropa. De luva branca. 

A Frase

Instantâneo

Já se calculava que o inenarrável juiz Ivo 
Rosa fosse ilibar Pinto de Sousa da maio-
ria dos crimes que lhe imputam. Mas vê-

-lo, nos seus estranhos ademanes e afectações, 
branquear tranquilamente a corrupção sistémica 
ultrapassou todos os limites.

Céu
&Inferno

Tributo
A oração fúnebre do Arcebispo de 
Cantuária antecedeu um minuto 
de silêncio, na Câmara dos Lordes, 
em Westminster, em tributo a Sua 
Alteza Real o Príncipe Filipe e em 
homenagem a uma vida inteira 
dedicada ao serviço da sua Rainha  
e do seu povo. Paz à sua alma. ■

• Comparsa
Se a decisão instrutória de Ivo 
Rosa, apesar de branquear grande 
parte do Processo Marquês, ainda 
assim confirma inequivocamen-
te muitas das suspeitas sobre o 
antigo líder socialista, que dizer 
do prefácio da ex-Presidente bra-
sileira Dilma Roussef ao livro de 
Sócrates? A simples participação 
de Dilma, símbolo máximo da 
corrupção esquerdista no Brasil, 
no livro “Só Agora Começou”, é 
quase incriminatória: destituída 
da presidência no seu país, de-
sacreditada até nos meios extre-
mistas do seu partido, associá-la 
a Pinto de Sousa funciona como 
uma confirmação informal do tris-
te retrato ético do seu comparsa 
português. Pouco importa que o 
livro não passe de um choradi-
nho de auto-comiseração: é isso 
mesmo que fazem as Dilmas, os 
Lulas e os Pintos de Sousa deste 
mundo. ■

• Subornos
Depois de o presidente da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve ter reve-
lado que muitos dos “prémios” 
atribuídos a Portugal como “me-
lhor destino turístico” resultam 
de subornos e corrupção, eis que 
acabamos de saber que também 
a eleição do socialista António 
Vitorino como director-geral da 
Organização Internacional das 
Migrações beneficiou de “boas 
vontades” angariadas entre os vo-
tantes. Neste caso, o Governo de 
Costa chegou ao ponto de pagar 
as despesas do diplomata santo-
mense Luís Vaz de Sousa Bastos 
na Suíça, no período em que este 
ali permaneceu para participar na 
assembleia em que Vitorino foi 
eleito. Segundo a revista ‘Sábado’, 
as despesas incluíram o pagamen-
to de um hotel em Genebra e um 
levantamento em dinheiro. Que 
mais nos faltará saber? ■

• independentes
Já se sabia que só muito a contra-
gosto os partidos do sistema acei-
tariam mudar alguma coisa na lei 
eleitoral autárquica por forma a 
facilitar a candidatura de cidadãos 
independentes, neste momento 
rodeada das maiores dificulda-
des burocráticas e processuais. 
Ameaçados com a criação de um 
novo partido nacional destina-
do expressamente a acomodar 
aquelas candidaturas, PS e PSD lá 
aceitaram mexer na lei. No Parla-
mento, os debates têm andado a 
passo de caracol, pois quanto mais 
tarde houver uma nova lei menos 
tempo os independentes terão 
para preparar as suas campanhas. 
Agora, PS e PSD concluíram que 
precisam de ainda mais um mês 
para “estudarem” devidamente 
as várias propostas em debate. Se 
chegar a ser aprovada, a nova lei 
há-de sair do hemiciclo mesmo 
na véspera do acto eleitoral… ■ 

• Braço de ferro
Acossado pelas ‘bases’ do par-
tido e acusado por concelhias 
e distritais de estar a fazer uma 
péssima gestão do ‘dossier autár-
quicas’, o líder do PSD optou (é 
uma reacção clássica) pela “fuga 
para a frente”. Depois de ter sido 
obrigado a ‘engolir’ a advogada 
Susana Garcia como candidata 
na Amadora, por pressão dos mi-
litantes ‘laranja’, Rui Rio resolveu 
“vingar-se” afirmando que “não 
aceita” coligações com o Chega 
no Continente para as próximas 
eleições autárquicas e que deseja-
ria ver o mesmo princípio seguido 
nas Regiões Autónomas – sabendo 
muito bem que Susana Garcia tem 
contactos amigáveis com o parti-
do de André Ventura e que não 
descarta a possibilidade de uma 
afinação de estratégias entre o PSD 
e o Chega na Amadora, como aliás 
já sucedeu nos Açores. Veremos 
quem ganha o braço-de-ferro… ■

Ligue já 910 666 111 ou envie-nos um email 
para assinaturas@jornaldiabo.com

Assinar O DIABO é receber comodamente em sua casa, todas 
as semanas, o mais independente semanário do País. Com um 
custo mais baixo do que pagará em banca, não deixe que o 
incómodo da chuva e do frio impeça a leitura de reportagens, 
das notícias e da opinião independentes, rigorosas e livres.
Assine já o seu O DIABO que, há mais de 45 anos, sem falhas, 
lhe oferece o retrato real do País e do Mundo.

O Diabo em casa ASSINE 
Já!

Quem é quem: 

donde saíram  

e o que sabem 

os governantes?

SAI ÀS 

TERÇAS-FEIRAS
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SEMANÁRIO POLÍTICO INDEPENDENTE

PÁGINA 14

ANÁLISE POLÍTICA DE  

PEDRO SOARES MARTÍNEZ

PÁGINA 5

MARCELO EM CHOQUE FRONTAL COM O PS

Nada voltará a ser como era

PÁGINAS 2, 3, 12 e 13

VOCÊ NÃO TEM 

CULPA, MAS VAI 

TER DE PAGAR!
  Cada português deve  

23 mil euros aos 

credores externos

  Dívida pública não 

pára de crescer: 

contribuintes 

transformados em 

“fiadores” à força 

dos desvarios  

da classe política
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Espuma dos dias
A imagem de um PR que se in-
tromete em tudo o que mexe, 
que quer saber tudo o que se 
passa e tem uma opinião sobre 
tudo o que aconteceu ou vai 
acontecer pode ser um ‘boo-
merang’ de trajectória impre-
visível. Ao testemunhar final-
mente no processo de Tancos, 
o major Vasco Brazão, da PJM, 
surpreendeu tudo e todos ao 
afirmar que a Casa Militar 
de Belém, e em concreto o 
seu chefe, “sabia” que ele e 
os colegas estavam a tentar 
recuperar as armas roubadas 
e que (à revelia do Ministério 
Público e da PJ civil) se man-
tinham em contacto com um 
informador, que viria meses 
mais tarde a ser detido como 
o autor do assalto aos paióis. 
Esta revelação, embora não 
implique pessoalmente Mar-
celo (que já declarou ao tribu-
nal ter sabido da encenação 
só depois da recuperação das 
armas), sublinha os perigos 
das aproximações excessivas 
da Presidência à espuma dos 
dias. Por alguma razão sempre 
se defendeu que o PR deve 
manter as suas distâncias e 
resguardar-se como árbitro 
supremo. ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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