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FRANCISCO 
GUERREIRO 

“Muitas pessoas estão 
a sair do PAN. Há falta 
de democraticidade” 

PÁGS. 6-7
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PS AGUENTA-SE, MAS 
DIREITA GANHA FORÇA

Dois terços dos voos de Lisboa ficaram  
em terra no fim de semana PÁG. 15

GREVE DA GROUNDFORCE

José Mendes na 
Fundação Casais 
“Temos de encontrar  
o equilíbrio entre 
atividade humana  
e limites do planeta”  
PÁG. 10

SONDAGEM LEGISLATIVAS 2023  
Queda na popularidade de Costa não afeta voto no partido. Somados, já são mais os eleitores de Ventura e Cotrim  

de Figueiredo do que os de CDU e BE, e o PSD recupera ligeiramente. PAN sobe e CDS fica abaixo da unidade. PÁGS. 4-5 

Alojamento local  
Casas nos centros  
de Lisboa e Porto 
estão a ser postas  
à venda e no mercado 
de arrendamento  
PÁG. 16

Tensão no Nilo  
Há mais do que água 
por trás da barragem  
da discórdia  
entre a Etiópia,  
o Sudão e o Egito  
PÁGS. 20-21

Reportagem  
em Cannes 
Heroínas e heróis  
do festival e a 
vontade de um 
cinema de coragem  
PÁGS. 26-27

FRANCISCO 
LOUÇÃ 

“Para se ter sucesso 
numa rede social  

a melhor receita é  
o máximo de raiva” 

PÁGS. 24-25
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Pode fazer-se muitas interpretações 
das intenções de voto que os por-
tugueses dizem ter para as legisla-
tivas que hão de acontecer daqui a 

dois anos – aceitando que este  governo se 
mantém até ao final da legislatura, claro. 
Mas há leituras que são óbvias e inevitáveis. 
A primeira é que o PS de António Costa  
– que, no que um estudo do ICS identificou 
como “o melhor contexto possível”, não 
conseguiu a maioria absoluta – não é capaz 
de descolar. O voto nos socialistas fica ape-
nas um ponto percentual acima dos resul-
tados obtidos em 2019, quando se inverteu 
o ciclo da austeridade.  

A segunda conclusão é que o PSD com 
Rui Rio à frente não é uma alternativa que 
seja levada a sério, incapaz que é de con-
vencer mais do que um quarto dos votantes  

e mantendo o maior partido da oposição 
amarrado  a um resultado miserável.  

A terceira  ideia é que a direita está sus-
tentadamente  a ganhar ímpeto, imune ou 
até reforçada pelos ataques que lhe são diri-
gidos e mesmo com o CDS (0,9%) a passar o 
pior momento da sua história. Juntos, bas-
tam Chega e Iniciativa Liberal (13,2%) para 
ultrapassar a esquerda radical composta 
por BE e PCP (12,6%). 

Seja pelos sucessivos casos que se colam 
à pele do governo seja pela gestão da pan-
demia ou até pela crise económica e social 
desta decorrente – a que já está entre nós e a 
que virá em força quando os milagrosos 
apoios esgotarem o prazo de validade e a 
bazuca europeia disparar pouco mais do 
que pólvora seca sobre os negócios que 
neste ano e meio minguaram e seca-

ram –,tudo isto sem que se veja oposição 
que lhe mereça o nome, vinda do PSD ou da 
esquerda que tem suportado os sucessivos 
Orçamentos do Estado  e alimentado a es-
tabilidade parlamentar, tem-se corroído a 
fé nesta histórica conjugação de forças. 

É um facto que quase dois terços dos por-
tugueses continuam a votar ao centro. No 
entanto, aqueles que já não acreditam ou 
simplesmente não se reveem nesse discur-
so de bloco central – que já foi muito mais 
ao centro do que hoje, na verdade – radica-
lizaram-se. À esquerda e à direita, procu-
ram-se agora soluções muito diferentes da-
quelas que os primeiros anos da democra-
cia criaram. Quer seja pela via de um 
discurso radicalmente conservador, servi-
do ainda por PCP e agora também pelo 
Chega, quer seja pela via radicalmente libe-

ral, garantida por BE e IL, cada qual à medi-
da da sua ideologia, valores e bandeiras. 

Com a possibilidade de vitórias absolutas 
cada vez menos provável no horizonte e a 
força  dos grandes partidos a esbater-se em 
nome de soluções diferentes, o que aconte-
cer ao país nos próximos dois anos – a per-
ceção de famílias e empresas sobre a mar-
gem e condições que têm para progredir 
económica e socialmente – será determi-
nante para ditar o que vem a seguir.   

Qualquer que seja o caminho, uma coisa 
é certa: se não se trabalhar compromissos 
de longo prazo, sem chantagens e cliente-
lismos, sem amarras ideológicas e contra-
partidas de bolso, mas antes assumindo o 
objetivo claro de melhorar e fazer crescer o 
país, Portugal arrisca tornar-se ingoverná-
vel e preso a mais umas décadas de miséria.

Novas marés e melhores marinheiros

OPINIÃO HOJE
Rodrigo 
Saraiva 
A festa do milhão  
e a falta de visão  
PÁG. 8 
 

Paulo Baldaia 
Faça-se uma lei para 
demitir ministros  
PÁG. 8 
 
 
 
 
 
 

FOTO DE 1943
A Mocidade Portuguesa, 
organização de juventude 
do Estado Novo criada em 
1936 e inspirada em 
organizações do género de 
regimes fascistas, tinha 
sido criada em 1936 e era 
uma organização 
exclusivamente masculina. 
Um ano depois cria-se o 
equivalente para as 
meninas: a Mocidade 
Portuguesa Feminina para, 
entre outros objetivos, 
cultivar “nas filiadas a 
previdência, o trabalho 
coletivo, o gosto da vida 
doméstica e as várias 
formas do espírito social 
próprias do sexo, 
orientando para o cabal 
desempenho da missão da 
mulher na família, no meio 
a que pertence e na vida  
do Estado”. 

Henrique 
Burnay 
Thatcher morreu, 
Reagan também  
e o capitalismo não  
se sente nada bem 
PÁG. 21 
 

Margarita 
Correia 
Oficializar a língua 
cabo-verdiana? – 2  
PÁG. 27
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“SUB-23 E- MOBILITY”: EDP | CEiiA
Escutamos e respondemos às dúvidas dos jovens sobre o futuro da mobilidade.

SEMPRE ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
12 de julho    |    19 de julho    |    26 de julho    |    2 de agosto    |    9 de agosto

STORYTELLING

O PARADIGMA ESTÁ A MUDAR, E NÓS?

4.ª EEDDIIIÇÇÇÇÇÃÃÃÃOOO DDDDOOO 
PORTUGGAAAALLLL MMMMMOOOBBBBIII SSSUUUMMMMMMIIITTTTT

 ASSISTA A PARTIR DOS SITES PORTUGALMS.COM, DN, DV, JN, MOTOR24 E TSF
SAIBA MAIS EM PORTUGALMS.COM

STORYTELLING

O GGGGLLOOOBABAAALLL L MMEEDID A AAA GRRGGG OOUOUPPPP E A EEDEDDPP, EM PARCERIA COM A VIA VERDE, A VOLVO, A FIDELIDADE, O CEiiA E A CÂMARA  
MMMMUNNNICCIIIPPPAALL L DEDEDE CCCAASA CCCCAAISSS APRESENTAM O PORTUGAL MOBI SUMMIT, O EVENTO DE REFERÊNCIA EM MOBILIDADE  

SUSTENTÁVEL. ATÉ À GRANDE CIMEIRA DE OUTUBRO, VAMOS CRIAR STORIES SEMANAIS QUE ABORDAM UM CONJUNTO  
DE TEMÁTICAS AMPLAS E DIRIGIDAS A TARGETS ESPECÍFICOS. A CADA SEMANA PUBLICAREMOS NOVOS EPISÓDIOS  

COM DIFERENTES OLHARES SOBRE A MOBILIDADE E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA. FIGURAS PÚBLICAS, LÍDERES  
DE OPINIÃO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E OS JOVENS SERÃO OS GRANDES PROTAGONISTAS.

ORGANIZAÇÃO APOIOSKNOWLEDGE PARTNER AUTOMOTIVE PARTNER

PUBLICIDADE
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TEXTO  RAFAEL BARBOSA

Se houvesse hoje eleições le-
gislativas, o PS seria o claro 
vencedor, com 37,6%, de 
acordo com a mais recente 

sondagem da Aximage para o DN, o 
JN e a TSF. Apesar da queda de pou-
co mais de um ponto relativamente 
a maio, ficaria 12 pontos acima do 
PSD, que, depois de bater no fundo, 
recupera para os 25,2%. Mas há ou-
tras novidades: o BE (7,8%) está qua-
se a par do Chega (7,7%); enquanto 
a Iniciativa Liberal (5,5%) ultrapassa 
a CDU (4,8%), que já tem o PAN a 
morder-lhe os calcanhares (4,6%).  
O CDS regressa à irrelevância (0,9%). 

A capacidade de resistência elei-
toral dos socialistas é invulgar. So-
bretudo se tivermos em conta o que 
está a acontecer à popularidade de 
António Costa: na avaliação en-
quanto líder do partido, volta a per-
der muito terreno (ver texto ao 
lado); e na pele de primeiro-minis-
tro acumula, nos últimos dois me-
ses e meio, uma perda de 18 pontos 
nas avaliações positivas e uma su-
bida de 16 pontos nas negativas 
(como divulgámos na edição deste 
domingo). 

Apesar da quebra contínua desde 
maio, o líder socialista mantém um 
saldo positivo (diferença entre ava-
liações positivas e negativas), ao 
contrário de Rui Rio, o que talvez aju-

Socialistas 
abanam mas não 
caem, com o PSD 
a 12 pontos
SONDAGEM PS resiste à queda abrupta de 
Costa na avaliação dos portugueses. PSD 
regista  pequena recuperação. BE e Chega a par. 
Liberais ultrapassam CDU. PAN a crescer.

LEGISLATIVAS
FONTE: AXIMAGE, BARÓMETRO POLÍTICO DE JULHO DE 2021       INFOGRAFIA JN

Legislativas - sondagem
Intenção de voto com distribuição de indecisos
Comparação com a sondagem de maio de 2021

Vantagem do PS para o PSD (pontos percentuais)
Intenção de voto com distribuição de indecisos
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Resultado da sondagem de maio

Confiança para primeiro-ministro

António
Costa

Rui
Rio

Sem
opinião

Nenhum

Ambos

45% (52%) 28% (24%)22% (15%) 1 4

Entre parêntesis, o resultado em maio
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André
Ventura
Chega

7,7%

7%

Catarina
Martins

BE

8%

7,8%

4,8%

5,
7%

Jerónimo
de Sousa

CDU

5,5%

5,
2%

João Cotrim
de Figueiredo
Iniciativa Liberal

Inês Sousa
Real
PAN

Francisco R.
dos Santos

CDS-PP

Outros,
brancos/

/nulos

A
. M

. P
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to

25,7

de a explicar que a relação de forças 
entre os dois principais partidos 
continue a ser mais favorável ao PS 
do que em 2019 (a diferença foi en-
tão de oito pontos, hoje seria de 12). 

Quando se analisam os diferentes 
segmentos da amostra, percebe-se 
que os socialistas estão ancorados 
nos eleitores mais velhos. Os mes-
mos que, neste mês, arrasaram a 
prestação de Costa enquanto pri-
meiro-ministro (foi o único escalão 
etário em que teve um saldo negati-
vo), resistem a abandonar o PS: é o 
único escalão acima da média na 
projeção de voto para os socialistas 
(47,9%). Um paradoxo que pode não 
resistir por muito tempo.  

PS igual nas vagas  
da pandemia 
Quando Portugal se prepara para 
atingir o pico da quarta vaga da 
pandemia, o PS regressa à projeção 
que conseguiu nos barómetros de 
fevereiro (pico da terceira vaga) e 
novembro (pico da segunda vaga). 
E continua, portanto, um ponto 
percentual acima do que conseguiu 
nas legislativas. 

Mas o ambiente parlamentar 
que sairia destas eleições virtuais 
não seria exatamente o mesmo: há 
diferenças à esquerda (que no seu 
conjunto vale agora 50 pontos, me-

nos dois do que em 2019), mas so-
bretudo à direita (que soma 39 
pontos, mais cinco do que nas últi-
mas eleições). 

Analisando os resultados da direi-
ta clássica, os sociais-democratas es-
tão mais frágeis (2,5 pontos abaixo 
das legislativas) e o CDS de Francis-
co Rodrigues dos Santos está em ris-
co de desaparecer (menos três pon-
tos do que em 2019). Ao contrário, os 
dois novos partidos à direita estão 
muito mais fortes, apesar de algu-
mas oscilações. Radicais e liberais 
somam agora mais de 13 pontos (fo-
ram 2,5 nas eleições, com um único 
deputado para cada um). 

O Chega mostra consistência no 
apoio e é o partido que mais cresce 
desde as legislativas (tem sido sem-
pre assim a cada vaga do baróme-
tro). Neste mês volta a aproximar-se 
do terceiro lugar (fica a uma escassa 
décima do Bloco), conseguindo 
uma implantação razoável em qua-
se todo o território nacional (a re-
gião do Porto volta a ser o terreno 
mais difícil). 

A Iniciativa Liberal, por sua vez, ul-
trapassa a CDU e está próxima do 
máximo que conseguiu nesta série 
de barómetros (5,7% em fevereiro), 
sem acusar a controvérsia com o ar-
raial de Santo António, em Lisboa. 
Teria hoje mais quatro pontos do 
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Avaliação do desempenho dos líderes partidários Transferência de voto*

Nos últimos 30 dias Saldo Por região Por sexo

Melhor avaliação - % de votos positivos (entre parêntesis, o resultado em maio)

Positivo Assim-assim Negativo Ns/nr FICHA TÉCNICA
A sondagem foi 
realizada pela 
Aximage para o 
DN, TSF e JN, com 
o objetivo de 
avaliar a opinião 
dos portugueses 
sobre temas 
relacionados com 
atualidade 
política. O 
trabalho de 
campo decorreu 
entre os dias 10 e 
12 de julho de 
2021 e foram 
recolhidas 763 
entrevistas entre 
maiores de 18 
anos residentes 
em Portugal. 
Foi feita uma 
amostragem por 
quotas, com sexo, 
idade e região, a 
partir do universo 
conhecido, 
reequilibrada por 
sexo, idade, 
escolaridade e 
região. À amostra 
de 763 entrevistas 
corresponde um 
grau de confiança 
de 95% com uma 
margem de erro 
de 3,5%.
A responsabili-
dade do estudo é 
da Aximage 
Comunicação e 
Imagem, Lda., 
sob a direção 
técnica de José 
Almeida Ribeiro.

De onde vem o voto de cada partido relativamente às 
escolhas das últimas legislativas (Ex: PS retém 89,2% do 
seu eleitorado e consegue 26,7% do eleitorado do CDU, 
16,9% do eleitorado do BE, 15,4% do eleitorado do Livre, etc.)

PSD

Chega

CDU
68,7

BE
4,2

PS
0,4

Abst.
2,7

CDU

BE
70,4

PAN
4,5

PSD
3,3

PS
1,4

Abst.
7,1

PS

Chega
93,6

PSD
4,4

PAN
2,8

CDS
25,1

Abst.
11,4

OBN
6,4

BE

Chega
6,4

IL
9

PSD
70,2

PAN
10,9

PS
6

OBN
12,1

Abst.
31,4

Norte
44%41%

(47%) 430%
(22%)

25%
(24%)

António Costa PS 41%41%

M F

11
p. p.

A. M. Porto e
Centro

33%
1

p. p.
31%

(30%)
30%
(30%)

28%
(29%) 11%

Catarina Martins BE

M F

26%
35%

M F
A. M. Lisboa

23% 22% 20%
21%

(22%)
35%
(31%)

32%
(34%) 12%

Jerónimo de Sousa CDU
-14
p. p.

A. M. Lisboa

18%João Cotrim de Figueiredo IL
32%
(21%)

13%
(21%)

29%
(32%) 26%

M F

16% 11%-19
p. p.

Norte

29%

M F

23% 17%20%
(19%)

38%
(45%) 9%33%

(27%)

Rui Rio PSD
-18
p. p.

Sul e Ilhas

19%

M F

21%
12%

André Ventura CHEGA
16%
(14%)

61%
(62%)

14%
(13%) 9% -45

p. p.

A. M. Porto
14%

M F

10% 11%
Francisco Rodrigues dos Santos CDS
11%

(13%)
41%
(37%)

30%
(30%) 18% -30

p. p.

PS
89,2

PSD
14,7

Livre
15,4

CDU
26,7

BE
16,9

IL
7

Abst.
25,5

PAN
2

OBN
13,7

*Este exercício
não reflete a real
complexidade
das transferências
de voto

Centro

23%

M F

17% 19%
Inês Sousa Real PAN

18% 22%31% 29% -4
p. p.

que em 2019 e resultados significati-
vos nas grandes zonas urbanas, com 
o Porto em particular destaque. 

Fragilidade à esquerda 
Ao contrário do que se passa à direi-
ta do PSD, à esquerda do PS os si-
nais são de fragilidade. Bloquistas e 
comunistas valem agora juntos 
pouco mais de 12 pontos (há dois 
anos, na última ida às urnas, soma-
vam quase 16). O BE partiu de um 
degrau mais acima e assim se man-
tém. Há mais razões para alarme na 
CDU, que baixa pela primeira vez 
do patamar dos cinco pontos, ain-
da que mostre capacidade de resis-
tência nas duas grandes áreas me-
tropolitanas de Lisboa e Porto, onde 
há mais deputados para eleger. 

Os comunistas, que foram neste 
mês ultrapassados pelos liberais, es-
tão também sob ameaça do PAN, 
que volta a subir, poucas semanas 
depois de escolher Inês Sousa Real 
para porta-voz (substituiu o históri-
co André Silva). O Pessoas-Animais-
-Natureza está mais forte do que nas 
legislativas de 2019, também com 
Lisboa e Porto como os locais mais 
prometedores para eleger deputa-
dos, mas ainda longe da força neces-
sária para chegar a um governo, 
como prometeu a sua nova líder. 
rafael@jn.pt

41%
O PS é o partido em que o pendor 
feminino é mais importante: são 
mais sete pontos do que nos 
homens. O Chega é o mais 
masculino: tem 12,6%, mais nove 
pontos do que nas mulheres. 

30,8%
O PSD de Rui Rio é o que lidera 
neste mês na região do Porto, 
com 2,6 pontos de vantagem 
sobre o PS. Em terceiro está o 
Bloco (11,2%) e em quarto os 
liberais (7%).

93,6%
O Chega é o partido com o 
eleitorado menos flutuante: 
segura quase todos os que 
votaram em 2019. O segundo 
partido com amarras mais 
sólidas é o PS (89,2%).

Costa a descer... 
António Costa volta a 
perder pontos no “jogo” da 
confiança para primeiro-
-ministro. São sete desde 
maio e dez desde abril, 
ficando agora nos 45%. 
Ganha entre os socialistas 
(com 92%), mas também 
entre os eleitores de BE, 
CDU e PAN. No que diz 
respeito à geografia, é em 
Lisboa que consegue o 
melhor resultado (51%). 
 
... e Rio a subir 
Rui Rio está agora nos 28%, 
batendo o seu recorde 
(25% em setembro do ano 
passado). Subiu quatro 
pontos neste mês, mas 
acumula mais dez pontos 
desde março. O melhor 
resultado é entre os que 
votam PSD (57%), mas 
lidera também entre os 
eleitores do Chega e da 
Iniciativa Liberal. Em 
termos regionais, é a norte 
que a confiança é maior 
(34%).

Rio foi quem 
recuperou mais 
terreno mas o 
saldo é negativo

R ui Rio foi o líder partidário 
que recuperou mais terreno, 
neste mês, no barómetro da 
Aximage para DN, JN e TSF. 

Mas ainda tem um saldo negativo de 
18 pontos (diferença entre avaliações 
positivas e negativas). Ao contrário, 
António Costa acumula perdas signi-
ficativas pela segunda vez consecu-
tiva, mas mantém um saldo positivo 
de 11 pontos. 

O secretário-geral do PS baixou 
para 41% nas avaliações positivas e 
uma das quedas mais significativas 
foi no segmento de eleitores socialis-
tas, embora consiga 69%. O presiden-
te do PSD subiu um ponto no que diz 
respeito às notas positivas, mas con-
tinua a ter dificuldades entre os elei-
tores sociais-democratas: são agora 

BARÓMETRO Continua em 
dificuldades para convencer 
eleitores sociais-democratas.

37% os que elogiam a sua atuação 
(mais dois pontos do que em maio), 
mas 32% dão-lhe nota negativa. 

Para além de Costa, o único líder 
partidário em terreno positivo é Ca-
tarina Martins, ainda que seja por 
um escasso ponto. Mas também é 
relevante dizer que a bloquista é a 
segunda com mais avaliações posi-
tivas (31%). 

Ao contrário, André Ventura conti-
nua a destacar-se pela rejeição: 61% 
dos portugueses fazem uma avaliação 
negativa do seu percurso (menos um 
ponto do que em maio). O cenário é 
mais negativo nas mulheres (mais dez 
pontos do que os homens) e nos que 
vivem na região do Porto (68%). 

A maior queda deste mês foi no en-
tanto para João Cotrim de Figueiredo, 
da Iniciativa Liberal. A explicação po-
derá bem ser o controverso arraial de 
Santo António, em Lisboa, mesmo 
que isso não tenha tido influência na 
projeção eleitoral do partido. O liberal 
caiu sete pontos nas avaliações positi-
vas e subiu 11 nas negativas. 

Este mês estreia-se no barómetro 
Inês Sousa Real, recentemente eleita 
líder do PAN. O saldo é negativo 
(quatro pontos), mas consegue um 
terceiro lugar, atrás de António Cos-
ta e Catarina Martins. É entre os elei-
tores mais velhos que tem mais ava-
liações positivas.
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Francisco Guerreiro 
“Muitas pessoas estão  
a sair do PAN. Há falta  
de democraticidade”
EUROPA O eurodeputado independente faz o balanço de um ano no Parlamento Europeu 
depois de ter batido com a porta ao PAN. Rendimento básico incondicional e alterações  
na produção agrícola são algumas das suas bandeiras. E critica a falta de estratégia do governo.

ENTREVISTA PAULA SÁ

Saiu do PAN há um ano e tornou-
-se independente. Saiu porque o 
impediam de defender as posi-
ções que entendia no Parlamento 
Europeu? 
Sim. Eu tinha um programa para 
cumprir e há várias matrizes que 
são centrais nesse programa e in-
ternamente a direção que estava 
na altura impedia-me de o fazer, 
nomeadamente em questões co -
mo a implementação do rendi-
mento básico incondicional [RBI], 
uma matéria fundamental mesmo 
no programa do PAN e que o parti-
do abandonou por completo. Eu 
queria travar essa batalha na Euro-
pa, no Parlamento Europeu, e fazer 
que a Comissão tivesse uma posi-
ção mais presente. 
Mas qual a razão para não o deixa-
rem desenvolver esse trabalho, 
visto que se candidatou com o 
programa definido? 
Trabalhei sozinho no Parlamento 
Europeu, com a equipa que escolhi 
e nenhum deles veio do PAN. Achei 
que devia escolher a equipa que 
melhor performance tivesse e que 
melhor me pudesse ajudar no tra-
balho parlamentar. Talvez fosse 
também uma possível disputa in-
terna, mas entendi que não deve-
ria apenas canalizar os meus esfor-
ços para direcionar pessoas dentro 
do partido e escolhi pessoas de 
fora. E depois estive durante vários 
meses a trabalhar sozinho no Par-
lamento Europeu, tentando dar vi-
sibilidade também ao PAN duran-
te aquela fase prévia às eleições na-
cionais. Que eram uma prioridade 
das pessoas que estavam à frente 
do partido, até porque várias delas 
foram eleitas. Depois houve essa 
clivagem com duas posições mui-
to distintas – e não fui o único a sair. 
A Cristina Rodrigues, que agora é 
deputada não inscrita, também 
saiu, vários membros da direção 
saíram. Ainda recentemente um 
deputado municipal numa junta 

de freguesia de Lisboa também 
saiu. Portanto, são muitas as pes-
soas que estão a sair do PAN e isto 
mostra que não é uma birra minha. 
Há uma falta de democraticidade 
de um partido que continua a não 
ouvir as bases e não tem nenhuma 
estratégia estrutural e de futuro.  
Trabalhou sozinho no PE mesmo 
estando no PAN. Essa saída do 
partido não lhe criou nenhuma  
dificuldade acrescida? 
Desde o primeiro momento em 
que fui eleito tentei conquistar po-
sições que mostrassem que o PAN 
era uma força política a ser consi-
derada. Por isso é que consegui-
mos a primeira vice-presidência 
para a Comissão da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, por isso é 
que estamos em três comissões 
como membro efetivo – Agricultu-
ra, Pescas e Orçamentos – e esta-
mos no intergrupo para a defesa 
dos animais e no da defesa de 
LGBTI. E somos membros tam-
bém da Aliança para a Fome e a Má 

Nutrição da FAO. Há uma série de 
posições que foram conquistadas 
para dar destaque ao programa 
pelo qual fui eleito. No fundo foi 
uma continuidade. Felizmente, os 
Verdes europeus sempre me apoia-
ram, eurodeputados eleitos por vá-
rios países. No fundo, entrar numa 
família nova, sem bases, com uma 
grande responsabilidade atrás, 
quase sozinho, e conseguir fazer 
este caminho também foi devido à 
equipa que tive comigo.  
Quantas pessoas tem a trabalhar 
consigo? 
Neste momento tenho cinco – um 
assistente local e quatro assistentes 
no Parlamento Europeu.  
E que balanço faz deste primeiro 
ano? 
O balanço é seguramente positivo, 
não só pelas comissões mas tam-
bém pelo trabalho que temos vin-
do a desenvolver. O meu foco têm 
sido as pescas e a agricultura, por-
que há uma grande lacuna na nos-
sa política nacional e europeia. 
A transição climática, social e eco-
nómica tem de advir também de 
uma transição no modo como pro-
duzimos alimentos, no modo co -
mo nos relacionamos com as flo-
restas e garantimos a subsistência 
e resiliência de toda a cadeia ali-
mentar – e ela passa pela agricultu-
ra e as pescas. Portugal tem graves 
problemas de desertificação, de 
despovoamento, e isso também 
está ligado ao tipo de produção que 
temos e interligado com a Política 
Agrícola Comum [PAC] e com o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marinhos e das Pescas. 
Sentiu apoio por parte dos outros 
eurodeputados portugueses para 
essa luta? 
Não, porque temos visões diame-
tralmente opostas sobre o que é 
realmente a crise climática e a ur-
gência de alocarmos dinheiros pú-
blicos onde eles devem ser aloca-
dos. Diferentes das grandes famí-

“O meu foco tem sido 
nas pescas e na 
agricultura porque há 
uma grande lacuna na 
nossa política nacional 
e europeia. A transição 
climática, social  
e económica tem  
de advir também  
de uma transição  
no modo como 
produzimos alimentos.” 

lias políticas – os democra tas- 
-cristãos (PPE), os socialistas (PSE) 
e os liberais (ALDE) –, que têm a 
mesma visão produtivista a ema-
nar no final destas negociações; e o 
dinheiro é canalizado para estas 
grandes indústrias. O espaço de 
transição é sempre muito grande 
nestes partidos. Eles consideram 
que em 20 ou 30 anos temos de fa-
zer estas alterações e a comunida-
de científica diz que temos seis 
anos para fazer as mudanças que 
condicionam mesmo a nossa pró-
pria sobrevivência neste planeta. 
Não gera frustração bater-se por 
propostas e serem todas bloquea-
das por essas grandes famílias  
políticas? 
É bastante frustrante. Por um lado, 
porque temos 10% do Parlamento 
Europeu e sabemos que estamos 
condicionados à partida, mas nun-
ca nos esqueçamos de que na Co-
missão Juncker nada disto estava 
sobre a mesa. Falava-se de uma 
meta de redução de 40% dos gases 
com efeito estufa até 2030, agora já 
são 55% na Lei do Clima, que tam-
bém votámos contra porque mais 
uma vez está aquém dos dados 
científicos e da necessidade de fa-
zermos essa transição. Pode ser 
bastante frustrante, porque tenho 
duas filhas e realmente [custa] 
olhar para elas e pensar que a clas-
se política está completamente 
alheada das necessidades estrutu-
rais, a nível social e económico. 
Mas por outro lado, dá-nos espe-
rança porque estamos a crescer e 
esta consciencialização é cada vez 
maior. 
Esteve envolvido na luta pela que-
da da emenda 171, que dizia res-
peito às bebidas vegetais e ao lei-
te. Que luta foi essa? 
Esta emenda foi inserida pelos so-
cialistas no mandato passado na 
PAC. Estávamos agora na fase de 
negociação entre o Conselho Euro-
peu, a Comissão Europeia e o Par-

lamento Europeu para chegar a um 
documento final. E uma das emen-
das, propiciada pela indústria dos 
laticínios, que claramente percebe 
que está em crise, foi tentar blo-
quear ao máximo que pudesse 
existir a possibilidade de as bebidas 
vegetais terem o seu próprio 
marketing. A emenda condiciona-
va coisas como o pacote não poder 
ter sequer parecença a leites. Por 
exemplo uma gota de uma amên-
doa a cair num copo, o que se asso-
cia ao leite, isso seria proibido. Já 
existe essa distinção entre bebidas 
vegetais e leite e esta emenda traria 
ainda mais dificuldades no marke-
ting das primeiras, o que afetaria 
um setor que gera milhares de mi-
lhões de euros na Europa e que está 
em franco crescimento, e que é 
bastante responsável quando com -
paramos com produtos lácteos. 
O que quisemos foi manter a com-
petição e conseguimos com uma 
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“É completamente 
insensato construir 
um aeroporto 
comercial no Montijo, 
considerando  
os impactos que  
já sentimos das 
alterações climáticas, 
considerando a subida 
do nível médio do mar 
e considerando  
outras opções como  
o aeroporto de Beja.” 

apoios necessários e com a estraté-
gia europeia que fala na redução de 
determinados produtos, da produ-
ção mais extensiva de alimentos, e 
que envolve a sensibilidade cada 
vez maior das pessoas relativa-
mente aos animais de pecuária, se-
ria possível eliminar estas produ-
ções intensivas. Estamos a falar de 
aves, de suínos... 
Mas são setores muito fortes, com 
um poder de resistência muito 
grande... 
Sim, mas é factual que eles têm de 
se adaptar à crescente sensibiliza-
ção dos cidadãos perante o bem-
-estar animal. Teremos é de ter cui-
dado de não prejudicar os agricul-
tores europeus relativamente aos 
produtos que vêm de fora, que te-
rão de ter as mesmas condições.  
O aeroporto do Montijo também 
andou a preocupá-lo? 
O governo tem a sua posição muito 
bem definida. É completamente in-
sensato construir um aeroporto co-
mercial no Montijo considerando 
os impactos que já sentimos das al-
terações climáticas, considerando 
a subida do nível médio do mar e 
considerando outras alternativas 
como o aeroporto de Beja, que com 
ligações rápidas de ferrovia e rodo-
viárias poderia ser uma opção. Ago-
ra falta essa visão de coesão territo-
rial. Vejo os líderes do governo e da 
oposição falar muito do interior e 
aqui há uma aposta clara que deve-
ria ser feita, que valorizaria clara-
mente o Baixo Alentejo. É mais uma 
visão superprodutivista, para trazer 
turistas a qualquer custo e que vai 
condicionar a vida destas pessoas 
que vivem nas áreas urbanas, que 
veem o preço das casas a subir, vão 
ter mais poluição luminosa, sono-
ra e do ambiente. 
O Plano de Resolução e Resiliência 
[PRR] vai ao encontro das vossas 
pretensões ou é só a aposta em 
grandes investimentos públicos? 
É uma oportunidade perdida. Por 
exemplo, na questão energética 
fala-se pontualmente do autocon-
sumo e da autoprodução de ener-
gia 100% renovável, mas é uma pe-
quena parte e não é o pilar desta es-
tratégia para a descarbonização. 
Isto demonstra, uma vez mais, o in-
vestimento concentrado em gran-
des infraestruturas e grandes cor-
porações que têm uma visão de 
descarbonização, mas que é con-
trária à que achamos que deve ser 
mais efetiva. Ser descentralizada e 
garantir que as pessoas, as famílias 
e as empresas consigam produzir e 
ser resilientes, nomeadamente a 
nível energético. Se olharmos para 
o PRR, este é uma extensão do pro-
grama do governo, serve para ga-
rantir que há recursos financeiros 
para continuar a fazer o Orçamen-
to do Estado.  
Terminamos como começámos. 
Com uma nova direção no PAN 
reequaciona regressar ao partido?  
Não, de modo algum! Até porque a 
atual direção do PAN é a antiga di-
reção do PAN. 
paulasa@dn.pt

grande luta e com um grande en-
volvimento das associações am-
bientalistas, de direitos dos ani-
mais e de proteção dos consumi-
dores.  
As touradas também foram uma 
das suas batalhas, que a UNESCO 
não as reconhecesse como patri-
mónio da humanidade.  
Isso foi um pedido muito específi-
co, num contexto de emergência 
da pandemia de covid-19, que ge-
rou naturalmente uma grande 
quebra em vários setores – e o setor 
tauromáquico espanhol achou por 
bem convocar uma alínea na 
UNESCO que permite que, quan-
do uma determinada herança cul-
tural está em risco iminente, por 
causa de uma guerra por exemplo, 
se possa proteger este património. 
O que se viu é que esse património 
não está sequer em risco e foi uma 
tentativa do setor, mas houve con-
tactos da UNESCO com o nosso 

gabinete em que nos foi dito que 
essa pretensão seria rejeitada. E foi.  
 Como estão as negociações rela-
tivamente à relação da União 
 Europeia com o Brasil e ao acordo 
Mercosul? 
Ficámos surpreendidos com a prio-
ridade da presidência portuguesa 
do Conselho da UE, que era finali-
zar o acordo com os países do Mer-
cosul e o acordo de investimento 
com a China. Mas o acordo que está 
na mesa não condiciona, não vin-
cula legalmente que exista uma 
proteção ambiental e mesmo dos 
direitos sociais de comunidades in-
dígenas. Mais uma vez é um trata-
do comercial que meramente está 
vocacionado para a troca de bens. 
Tem vindo a ser noticiado que a flo-
resta amazónica já emite mais car-
bono do que consegue absorver. O 
desmatamento derivado da produ-
ção de gado e as indústrias madei-
reira e mineira fazem que a Amazó-

nia já esteja em risco de colapso e 
isso envolve-nos a todos. E a UE, ao 
estar a negociar este acordo com o 
Mercosul, nomeadamente com um 
dos países vigorosos, que é o Brasil, 
não considerando estes vínculos le-
gais, é para nós prejudicial. Assiná-
mos uma carta para a presidência 
portuguesa, para que existissem es-
tes vínculos legais que protegessem 
a biodiversidade e as comunidades 
indígenas. Nunca tivemos respos-
ta. Mas durante estes seis meses 
também nada avançou.  
É difícil que o rendimento básico 
incondicional seja aceite na UE, 
sobretudo por um conjunto de paí-
ses como a Áustria, a Holanda, a 
Dinamarca e a Suécia.  
Tem sido um processo difícil, mas 
interessante. Temos feito várias 
perguntas à Comissão Europeia, 
que é favorável ao rendimento bá-
sico universal, não incondicional. 
Temos estado a trabalhar para ga-
rantir que haja um projeto-piloto 
dentro da comissão de orçamentos 
para o rendimento básico incondi-
cional. Temos de fazer por setores – 
poderá ser jovens agricultores, jo-
vens pescadores... Estamos a inci-
tar o debate, o sistema que temos é 
plenamente disfuncional, os Esta-
dos sociais estão em crise e precisa-
mos de alternativas realistas para 
combater a pobreza e para garantir 
a transição climática e o combate 
eficaz à corrupção. 
Em que países já há este tipo de 
projetos? 
Em Macau há um projeto de rendi-
mento básico, em que os rendi-
mentos dos casinos são direciona-
dos para a população. No Alasca há 
um rendimento anual que deriva 
da exploração do petróleo, que 
também é direcionado para os seus 
habitantes. Na Finlândia há um tes-
te-piloto que era só para desempre-
gados. Não queremos que o teste-
-piloto seja só para desempregados, 
queremos uma amostra maior, em 
que não sejam só pessoas pobres e 
desempregadas.  
Há interlocutores a nível nacional 
para esta ideia, nomeadamente o 
Conselho Económico e Social 
[CES]? 
O CES disse que estava interessado 
em debater a questão, portanto es-
tamos à espera de que ele avance 
nesta análise, porque achamos que 
é fundamental estudar a maneira 
de melhorar e redefinir o nosso Es-
tado social. 
Na comissão de Agricultura tem 
travado outra batalha: contra o fim 
da “era das jaulas”.  
Foi um assunto promovido pela 
Iniciativa Europeia de Cidadãos, 
que teve 1,4 milhões de assinatu-
ras, com grande envolvimento dos 
europeus e das ONG de proteção 
animal, que fizeram chegar ao Par-
lamento Europeu essa petição para 
acabar com as jaulas ou gaiolas em 
animais de pecuária. Na comissão 
de Agricultura, tomámos a lideran-
ça e fizemos uma resolução que fa-
lava sobre esta petição e concluí-
mos que no final de 2027, com os 
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Com a entrada de Portugal na 
União Europeia, na altura CEE, 
a esperança foi muita. Passa-
ríamos a contar com o apoio 

de países economicamente robustos. 
Portugal estava social e economica-
mente fragilizado, as reformas eram ne-
cessárias e desejadas, o dinheiro era útil.  

Muito aconteceu. Grande parte da 
economia foi desestatizada, com essa 
abertura muitas empresas cresceram, 
quer no mercado interno quer no exter-
no. Vieram grandes investimentos 
como a AutoEuropa. Índices sociais 
preocupantes, como pobreza e analfa-
betismo, foram reduzidos. Com os mi-
lhões vindos da Europa muito se fez, 
desde a quase erradicação de barracas à 
construção de autoestradas que ligaram 
populações com benefícios de mobili-
dade, sociais e económicos. 

Mas isto não bastou. Dos muitos mi-
lhões que chegaram nem sempre a sua 
utilização foi a mais correta. Houve 
fraudes e crimes, como fomos sabendo 
ao longo de anos. Muitas reformas ne-
cessárias nunca viram a luz do dia e ou-
tras demoraram anos, limitando a nossa 

A festa do milhão  
e a falta de visão

Opinião 
Rodrigo Saraiva

competitividade. Tiraram-se pessoas de 
barracas, mas estigmatizaram-se popu-
lações, colocando muitos cidadãos na 
dependência absoluta de subsídios. As 
autoestradas tornaram-se vias abertas 
para a desertificação de territórios. 

Não faltaram milhões, mas faltou vi-
são. 

E se dúvidas houvesse sobre o muito 
que faltou e falhou, teremos sempre o 
dia 6 de abril de 2011 para nos recordar o 
total fracasso da gestão política no nos-
so país. Esse foi o dia em que ocorreu o 
pedido de socorro à troika. Foi a terceira 
vez, na história da democracia, em que 
Portugal pediu ajuda externa. Três inter-
venções do FMI em terras lusas. 

Passaram dez anos, algumas reformas 
impostas, uma geringonça com várias 
reversões (sinónimo de andar para trás) 
e uma inesperada pandemia. E eis nova-
mente muitos milhões prestes a chegar. 

Chamem-lhe bazuca, Next Genera-
tion ou Fundos de Coesão, enquadrem-
-nos num Plano de Recuperação e Resi-
liência ou qualquer outra coisa, o que 
não pode voltar a acontecer é ser mais 
uma oportunidade perdida. Uma vez 
mais não faltarão milhões, mas desta 
vez não pode faltar visão. 

Depois do Plano Costa Silva e de uma 
primeira versão do PRR, foi preciso es-
perar pela versão final negociada em 
Bruxelas, escondida semanas a fio dos 
portugueses, para ficar notório que 
mais do que recuperação teremos preo-
cupação. 

A maior parte dos milhões fica no Es-
tado. Portanto, ao invés de virar a atual 
lógica e confiar na criatividade e no es-
pírito de iniciativa da sociedade civil, 
mantém-se a condenação a muitas em-
presas em ir para a fila, dependentes da 
boa vontade do burocrata de turno que 
decidirá para que setores vão as verbas 
(a velha lógica da economia planifica-
da), para que empresas (irão resistir à 
tentação do critério à medida dos ami-
gos?) e em que condições (veremos 
como funcionará o prometido portal da 
transparência). 

Infelizmente, da parte do governo, 
não vemos soluções para recuperação e 
resiliência. No final, uma vez mais, so-
brará a perseverança dos portugueses. 
E terá sido outra festa do milhão, mas 
sem qualquer visão. Estaremos para 
sempre condenados a isto?

Depois do Plano 
Costa Silva e de uma 
primeira versão do 
PRR, foi preciso 
esperar pela versão 
final negociada em 
Bruxelas, escondida 
semanas a fio dos 
portugueses, para 
ficar notório que mais 
do que recuperação 
teremos 
preocupação.

OPresidente da República, que 
tem fama de dormir muito 
pouco, deve andar a dormir 
quase nada, porque vê o Esta-

do a perder autoridade, como previu, e 
não vê capacidade para dar a volta. 
A sondagem de ontem da Aximage, que 
o DN publicou, mostra Marcelo amarra-
do a Costa em queda acentuada de po-
pularidade e os entrevistados a pedirem 
mais exigência ao inquilino do Palácio 
de Belém. Avisado que está pelos eleito-
res e por Marcelo analista, Marcelo Pre-
sidente prepara um futuro (ainda lhe fal-
tam quatro anos e meio de mandato) em 
que o primeiro-ministro não se chame 
António Costa. Por muita sintonia que 
jurem em público, já não conseguem 
disfarçar. Estão cansados! 

O primeiro-ministro é que é surdo ou 
faz de surdo, porque nem atende à von-
tade de Marcelo (na gestão da pande-
mia) nem ao desejo dos portugueses (re-
modelação governamental). Costa ca-
minha com um manifesto excesso de 
confiança, pensando estar a salvo de 
males maiores, enquanto a oposição for 
o que tem sido, seja à direita seja à es-
querda. Percebe-se. Quando é notícia o 
momento em que toda a direita junta 
consegue ultrapassar as intenções de 
voto do PS, significa que ainda está mui-

Faça-se uma lei para 
demitir ministros

Opinião 
Paulo Baldaia

to longe o momento em que a direita 
pode valer mais do que a esquerda. Sen-
do que essa esquerda estará sempre 
mais refém do PS, quanto mais a direita 
puder sonhar com uma vitória. 

É, aliás, esta sensação de que tudo 
pode ser feito que permite ao ministro 
Eduardo Cabrita colecionar desastre 
atrás de desastre à mesma velocidade 
que a oposição coleciona pedidos de de-
missão e os comentadores sentenciam 
que desta vez é que Eduardo Cabrita vai 
deixar o governo. A sentença “desta vez é 
que é” parecia tão verosímil há dois me-
ses, há um, há duas semanas como on-
tem. O tema aparece nas sondagens, 
mas deve ser apenas por descargo de 
consciência e o que não se percebe é que 
ainda existam dois em cada dez inquiri-
dos a dizer que não é preciso remodelar 
o governo. 

O senhor ministro das golas antifumo, 
da morte de um imigrante no aeroporto, 
do chefe da PSP à saída de Belém a de-
sautorizá-lo, dos imigrantes em Odemi-
ra e do Zmar, do automóvel em excesso 
de velocidade a matar um trabalhador 
na autoestrada, dos imigrantes na ca-
deia de Caxias à espera de melhores 
dias, até ao relatório dos festejos do 
Sporting em que o ministro mentiu com 
todos os dentes que tinha, este ministro 
mantém-se em funções e nós abrimos a 
boca de espanto, perguntando: como é 
possível? 

Pela enésima vez, este governo tenta 
atirar-nos areia para os olhos, propondo 
que se altere a lei para que fique claro o 
que só eles não são capazes de ver clara-
mente. Sobre a autorização de manifes-
tações que não tem de existir, até à for-
ma como elas devem ser organizadas 
que têm competências bem definidas, o 
executivo volta a defender que é preciso 
mudar a lei para definir até à vírgula as 
competências de cada um. Fica como 
conselho que considerem a hipótese de 
ficar definido em lei, com exatidão, as 
circunstâncias em que um(a) minis-
tro(a) deve ser demitido. Havendo lei 
para definir estas circunstâncias, Eduar-
do Cabrita só continuaria no governo se 
estivesse escrito em letra de lei que um 
ministro só pode ser demitido se ele 
quiser.  

 
 
Jornalista

Costa caminha  
com um manifesto 
excesso  
de confiança, 
pensando estar  
a salvo de males 
maiores, enquanto  
a oposição for  
o que tem sido,  
seja à direita  
seja à esquerda.



Diário de Notícias Segunda-feira 19/7/2021  9

 STARTUPS
Dar visibilidade ao empreendedorismo 
em Portugal

10h00 | ABERTURA
Pedro Araújo, EDITOR-EXECUTIVO-ADJUNTO JN

10h05 | INTERVENÇÕES 
António Grilo, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Luís Carvalho, SENIOR VICE-PRESIDENT OF TECHNOLOGY DA FARFETCH

Heitor Benfeito, DIRECTOR OF CORPORATE DEVELOPMENT AND VENTURES
                                         DA CRITICAL SOFTWARE 

Sérgio Santos, DIRETOR CENTRAL DA BANCA DIGITAL DO BANCO BPI

MODERAÇÃO: Pedro Araújo, EDITOR-EXECUTIVO-ADJUNTO JN

11h20 | QUESTÕES DO PÚBLICO (via WhatsApp)

11h30 | ENCERRAMENTO

20 DE JULHO
 ASSISTA EM DIRETO LinkedIn Banco BPI | jn.pt | tsf.pt 

Saiba mais em: retomarportugal.pt

ALTO PATROCÍNIO

PUBLICIDADE
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José Mendes “Temos de 
encontrar um equilíbrio 
entre a atividade humana 
e os limites do planeta”
FUNDAÇÃO MESTRE CASAIS Nasce hoje com o deputado socialista 
como diretor executivo e propõe-se “estudar, comunicar e debater a 
sustentabilidade”, procurando responder a temas urgentes para todos nós: 
“A humanidade enfrenta nas próximas décadas o desafio de sobreviver.”

ENTREVISTA ROSÁLIA AMORIM

da para o efeito, designada Quinta 
do Souto, que vai ser adaptada 
para albergar a sede. 
Nesta segunda-feira terão a con-
ferência inaugural, na qual parti-
cipa o Presidente da República. 
O que podemos esperar? 
Na conferência inaugural desta se-
gunda-feira apresentaremos a mo-
tivação, o propósito e os planos da 
fundação, contando com uma in-
tervenção da ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, e com 
uma mensagem de apoio do Presi-
dente da República, que terá de ser 
por vídeo devido à sua agenda. Um 
ponto alto, que reflete bem o espí-
rito que subjaz à fundação, é a 
mesa-redonda em torno da nossa 
visão multidimensional da susten-
tabilidade em que participam 
Francisco Assis, presidente do 
Conselho Económico e Social 
[CES], Isabel Furtado, da COTEC, 
Sofia Tenreiro, da Galp, João Mene-
ses, do BCSD e António Carlos Ro-
drigues, do Grupo Casais. 
Que objetivos tem a fundação 
para 2021-2023?  
O plano estratégico para o triénio 
2021-2023 está fechado e inclui, 
para além do objetivo de instala-
ção e consolidação, o lançamento 
do Programa de Estudos, Prémios, 
Publicações, Conferências e Deba-
tes. Para reforçar a abrangência na-
cional, a fundação irá percorrer o 
país com os “Trílogos para a Sus-
tentabilidade” – que se materiali-
zam em jantares-debates. 
Quer criar prémios de investiga-
ção jornalística. De que ordem? 
Assim é. Entendemos que o desa-
fio da sustentabilidade nos convo-
ca a todos para uma alteração de 
comportamentos na forma como 
produzimos e consumimos. E para 
chegar a todos, o papel dos media 
noticiosos é crítico, pelo que a fun-
dação e o CEiiA irão promover os 
Prémios de Jornalismo para a Sus-
tentabilidade, a atribuir em quatro 
categorias: TV, imprensa, rádio e 
online. Serão quatro prémios 
anuais de cinco mil euros cada um, 
a começar já em 2021. 
E prémios em sustentabilidade? 
Não estão previstos outros pré-
mios. 
Que tipo de ligação estabeleceu a 
fundação com o CEiiA? 
Para já, promoveremos conjunta-
mente os prémios de jornalismo, 
mas estou certo de que outras par-
cerias acontecerão. 
Tem em projeto um parque temá-
tico pela desc’onização. Como se 
materializará e onde? 
Sim, estamos a planear para o final 
de 2022 o laboratório temático Mi-
crocidade Sustentável, para de-
monstração de tecnologias e solu-
ções urbanas de mitigação e adap-
tação às alterações climáticas, que 
irá nascer na Quinta do Souto, em 
Tibães, Braga, junto à sede. Será 
uma microcidade que terá progra-
mas de visita e formação dirigidos 
sobretudo aos jovens, que são os 
agentes da mudança.  
rosalia.amorim@dn.pt

Qual foi o propósito para a criação 
desta fundação? 
Sabemos que a humanidade en-
frenta nas próximas décadas um 
desafio que é de sobrevivência. Te-
mos de encontrar um equilíbrio 
que perdure no tempo entre a ati-
vidade humana e os limites do pla-
neta. Falamos de sustentabilidade 
nas suas dimensões humana, so-
cial, ambiental, climática e econó-
mica. A fundação pretende justa-
mente estudar, debater e comuni-
car o tema da sustentabilidade.  
É nossa convicção que Portugal 
pode ter um papel de referência na 
resposta a este desafio e queremos 
ser uma parte muito ativa nisso. 
Como está organizada? 
A fundação dispõe já de uma equi-

 “Estamos a planear  
o laboratório temático 
Microcidade 
Sustentável, para 
demonstração de 
tecnologias e soluções 
urbanas de mitigação 
e adaptação às 
alterações climáticas.” 

pa residente que eu próprio lidero 
e que vai articular com entidades 
externas, através de parcerias es-
tratégicas. Podem ser universida-
des, centros de conhecimento, en-
tidades públicas, órgãos de comu-
nicação social ou organizações 
internacionais. Tipicamente, as ati-
vidades assumem a forma de estu-
dos, bolsas, prémios, conferências 
e debates nas diferentes dimensões 
da sustentabilidade. 
E onde ficará sediada? 
O âmbito de ação da fundação é 
nacional, sem prejuízo de inter-
venções além-fronteiras. O Grupo 
Casais, que é a entidade instituido-
ra e nasceu em Braga, decidiu que 
a sede da fundação será numa her-
dade junto a esta cidade, adquiri-

António Carlos 
Rodrigues 
“As alterações 
climáticas  
são a maior 
ameaça à nossa 
existência”

CEO do Grupo Casais e 
neto do Mestre Casais 
explica os motivos que 

o moveram a criar a fundação. 
 
O que o leva a criar esta funda-
ção? 
O respeito e a vontade de ho-
menagear e honrar o espírito 
do Mestre Casais, que nos 
continua a estimular a fazer 
cada vez melhor. E a consciên-
cia de que os desafios dos pró-
ximos 50 anos nos colocam 
numa posição de responsabi-
lidade acrescida. Dar casa, 
água, energia e conectividade 
a quem não a tem é um fim 
nobre, mas se continuásse-
mos a extrair recursos ao mes-
mo ritmo, hipotecaríamos 
qualquer esperança de um fu-
turo sustentável. 
 Que legado pretende honrar 
esta iniciativa? 
O empreendedorismo e a vi-
são do Mestre António Fer-
nandes da Silva estão cimenta-
dos nas tradições, na cultura e 
nos valores desta nossa comu-
nidade Casais. É um legado 
que nos alimenta, move e im-
prime a vontade para conti-
nuar a construir um futuro 
melhor. Para transmitir este le-
gado pelos quatro cantos do 
mundo, com ambição de tor-
nar as sociedades mais resi-
lientes e mais bem equipadas 
para enfrentar os efeitos das al-
terações climáticas, a maior 
ameaça à nossa existência. 
Quais serão os pilares de ação 
fundamentais da nova funda-
ção? 
Promover a investigação, o de -
senvolvimento tecnológico e a 
inovação e disseminar infor-
mação que sensibilize e fo-
mente a adoção de práticas 
sustentáveis na edificação. 
Pretendemos que esta funda-
ção seja o elo forte para a pre-
servação do equilíbrio entre o 
ser humano (a sociedade), o 
planeta (o meio ambiente) e o 
desenvolvimento económico.
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Há um ano, os boletins diá-
rios da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) davam con-
ta do número de casos de 

infeção a descer e de uma redução si-
gnificativa nos internamentos, quer 
em enfermarias quer em cuidados 
intensivos. Aliás, no que toca a inter-
namentos, as notícias apontavam 
que, desde março, não havia tão 
poucos doentes internados. No dia 
18 de julho de 2020, a DGS registava 
452 internamentos, dos quais 65 es-
tavam em cuidados intensivos.  

O cenário à data deste dia 18 de 
2021 é bem diferente. O número de 
internamentos tem vindo a oscilar, 
mas tendo ficado, no último mês, 
acima do que era esperado. De acor-
do com os dados da DGS, desde o dia 
18 de março que não se registavam 
tantos como os que entraram neste 
domingo. Na altura, havia 828 inter-
nados, 118 em cuidados intensivos. 
Ontem, eram 805, dos quais 176 em 
UCI – mais três do que no sábado.  

Os números que Portugal tem vin-
do a registar nos últimos tempos não 
têm deixado alguns especialistas in-
diferentes. Por exemplo, em junho e 
julho, e segundo dados oficiais, o au-
mento de internamentos em UCI foi 
de 122%. Nesta semana, dois direto-
res de serviços de medicina intensi-
va, de Lisboa e do Porto, confirma-
vam ao DN que “a resposta em cui-
dados intensivos ainda é gerível”, 
mas que não poderia aumentar 
muito mais, porque se tal aconteces-
se “a resposta teria de ser dada à cus-
ta dos doentes não covid”.  

António Pais Lacerda, coordena-
dor da Unidade de Medicina Inten-
siva do Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, afirmava que “ninguém 
imaginava que isto pudesse aconte-
cer com o desconfinamento”. Mas a 
questão não é só o desconfinamen-
to, é a variante Delta, com origem 
associada à Índia, presente em mais 
de 102 países e com um grau de 
transmissibilidade muito mais ele-
vado do que a variante anterior-
mente predominante, a Alpha (com 
origem no Reino Unido) e que está 
a afetar agora sobretudo as cama-
das mais jovens, que ainda não es-
tão vacinadas.  

Na mesma altura, Pais Lacerda ar-
gumentava até que se não há mais 
internados e mais óbitos é graças “ao 
processo de vacinação”. Recorde-se 
que na semana que terminou a taxa 

de ocupação nas unidades de cui-
dados intensivos na região de Lis-
boa e Vale do Tejo era de 86%, tendo 
subido em 50% a da região norte em 
apenas sete dias. No resto das re-
giões, tem-se mantido entre os 60% 
e os 70%, mas na área da capital a 
ocupação estava já nos 90% uma se-
mana antes, tendo sido mesmo ne-
cessário transferir alguns doentes 
para outras regiões, de forma a 
acautelar uma resposta mais efetiva 
aos doentes não covid.  

Em apenas sete dias, porém, do 
dia 11 de julho ao dia 18, o número 
de internados em enfermarias e em 
cuidados intensivos aumentou si-
gnificativamente. Há uma semana, 
havia 672 pessoas internadas; on-
tem eram 805, mais 133. Nos cuida-
dos intensivos estavam ontem 176 
pessoas, há uma semana eram 153.  

A região norte é, ainda assim, a 
que está a crescer mais em número 
de casos e ontem até já registou mais 
do que Lisboa e Vale do Tejo, sendo 
provável que tal se mantenha duran-
te mais algum tempo, até o norte 
atingir o pico desta quarta vaga. On-
tem, o norte tinha 1307 casos e LVT 

Há um ano não havia tantos 
internados. Norte já  tem mais casos
COVID-19 Número de hospitalizações continua a subir, conforme aumentam os contágios. “A boa 
notícia” é que a proporção é “muito mais baixa do que em vagas anteriores”, diz especialista do São João.

TEXTO ANA MAFALDA INÁCIO

O número de casos e de internamentos na região norte está a aumentar.
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1279. O número total de infeções foi 
de 3261, havendo a registar oito 
mortes, cinco em LVT, duas no nor-
te e uma no Algarve, que teve tam-
bém o terceiro maior número de ca-
sos: 259. O centro teve 247 e o Alen-
tejo 22 711 casos, mais 3825 do que 
na semana passada. O mesmo se ve-
rifica em relação aos óbitos: foram 51 
nos últimos sete dias, que compa-
ram com 44 na semana anterior. 

José Artur Paiva, diretor da unida-
de de medicina intensiva do Centro 
Hospitalar de São João, lembrava 
também nesta semana ao DN que “o 
aumento significativo de casos na 
comunidade foi o que levou a um 
aumento de hospitalizações. Há 
sempre um percentual dos casos 
positivos que corresponde a um per-
centual de hospitalizações. Portan-
to, sabíamos que as hospitalizações 
iriam aumentar. A boa notícia é que 
este percentual agora é muito mais 
baixo do que o que se registou nas 
vagas anteriores”. 

Ambos referem que há uma folga 
na resposta, mas a população tem 
de continuar a cumprir as regras.  
anamafaldainacio@dn.pt

1,12
R (t) Este é o índice de 
transmissibilidade mais 
baixo dos últimos tempos 
a nível nacional. No 
continente está  
em 1,13. A incidência 
mantém-se em 355,5 
casos por 100 mil 
habitantes e em 366,7  
no continente.

51 771
Casos Este é o número de 
casos ativos registados 
ontem no país. São mais 
1995 do que no sábado. 
Há ainda 79 710 contactos 
sob vigilância, menos um 
do que no dia anterior. 

Bispo alerta 
para “400 
mil novos 
pobres”

Obispo de Leiria-Fátima, 
António Marto, cha-

mou ontem a atenção para 
os “400 mil novos pobres 
que esta pandemia [covid-
-19] fez”, considerando “um 
desígnio nacional” apoiá-
-los. “Há um desígnio nacio-
nal a que somos todos cha-
mados diante dos 400 mil 
novos pobres que esta pan-
demia fez”, disse António 
Marto na missa dominical 
celebrada no Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima. 
“Acudir a estas pessoas, não 
lhes ficar indiferente, é um 
desígnio nacional”, reforçou 
o cardeal, recordando que, 
do ponto de vista da doutri-
na católica, este “desígnio 
nacional” é visto como 
“compaixão e misericórdia 
real e concreta” à qual não se 
pode “fechar os olhos”. 

António Marto citou um 
documento da Comissão 
Nacional Justiça e Paz, orga-
nismo laico da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), 
segundo o qual estes núme-
ros revelam “um aumento 
de 25% da taxa de pobreza e 
um aumento da desigualda-
de de 9%”, o que deixa Por-
tugal “entre os cinco países 
da União Europeia com 
maior risco de pobreza”, 
realçou. O prelado deixou 
críticas à comunicação so-
cial, que considerou estar 
“entretida com outras histó-
rias, não deu relevo” a esta 
situação de novos pobres. 

António Marto sublinhou 
a necessidade de uma “ami-
zade com Cristo”, que se 
concretiza no ouvir “a sua 
palavra”, em “ajustamentos 
concretos” na vida do dia-a-
-dia, para “se ter um estilo 
mais evangélico”, num “revi-
gorar da fé” e no “entusias-
mo e na força para a missão”, 
vincando que não se deve ir 
a Fátima “por turismo”, mas 
ao encontro da Virgem Ma-
ria. “Precisamos de facto 
deste encontro, que requer 
distanciamento da agitação 
da vida quotidiana, do turbi-
lhão de emoções que enche 
o nosso coração, um distan-
ciamento do ruído do mun-
do com que somos bombar-
deados pelos media, e recar-
regar as nossas baterias 
espirituais”, disse. LUSA
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Flor-cadáver, o titã vegetal  
que caiu nas boas graças do mundo
CIÊNCIA VINTAGE Em 1878, um naturalista italiano embrenhou-se nas selvas de Sumatra para descobrir uma 
“monstruosidade” do mundo vegetal. A flor-cadáver ganhou mundo em estufas na Europa e nos EUA e alcançou o título 
de flor oficial do nova-iorquino bairro do Bronx. Uma história a que não é alheia a dinastia de rajás brancos.

Das sombras da floresta 
tropical malaia emergiu 
em 2017 a notícia que 
aguardou 151 anos por 

confirmação. Uma equipa de biólo-
gos da República Checa resgatava 
para a botânica a planta endémica 
que, até então, não saíra da remota 
descrição e ilustração do naturalis-
ta italiano Odoardo Becarri. Em 
1866, o transalpino embrenhou-se 
nas selvas da ilha do Bornéu para 
catalogar novas espécies, contri-
buindo para os inventários botâni-
cos daquela parte do globo. No solo 
húmido, Becarri percebeu uma 
planta solitária cuja existência se re-
veste de singularidade. A Thismia 
neptunis prescinde da fotossíntese 
para obter os nutrientes de que ca-
rece a partir de fungos existentes no 
solo.  A lanterna-de-fadas, como co-
mummente é apelidada, tem uma 
existência no subsolo, florescendo 
algumas semanas por ano e nem 
todos os anos. Quando o faz, a This-
mia neptunis cai na categoria de ex-
centricidade botânica. Assemelha-
-se a um inseto de tom carameliza-
do, apetrechado com um trio de 
antenas. Em 1878, ao descrever a 
sua descoberta nas montanhas da 
Malásia, faltou a Odoardo Becarri a 
prova física da existência da lanter-
na-de-fadas. A fotografia captada in 
loco em 2017 sublinhou a veracida-
de do achado. 

TEXTO JORGE ANDRADE

Gardens, de Kew, arredores de Lon-
dres. Aí, Odoardo privou com o na-
turalista britânico Charles Darwin 
e talhou amizade com o tenente in-
glês James Brooke. A vida aventu-
reira deste último valeu ao discreto 
italiano carta verde para deambu-
lar nas florestas tropicais dos terri-
tórios insulares do Índico e do Pa-
cífico. 

A James Brooke, nascido próxi-
mo a Calcutá, Índia, no ano de 
1803, não lhe satisfez os planos 
académicos que seu pai, juiz ao 
serviço da Companhia das Índias 
Orientais, lhe traçou em Inglaterra. 
Brooke abandonou os estudos 
para se alistar no exército particu-
lar da Companhia das Índias 
Orientais. Gravemente ferido, resi-
gnou à sua comissão, mas não se 
deu por vencido. Adquiriu uma 
embarcação, contratou tripulação 

A Amorphophallus 
titanum desenhada  
por Matilda Smith.

Em 2000, as 
autoridades do 
bairro do Bronx 
despromoveram a 
Amorphophallus 
titanum, sucedendo-
-lhe como flor oficial 
o lírio-de-um-dia. 

como é prova o exemplar em mos-
tra no Jardim Botânico de Edim-
burgo, na Escócia.  

Para chegar aos territórios inós-
pitos do sudeste asiático, o italiano 
teve de estabelecer a ocidente os 
relacionamentos que lhe franquea-
ram as portas do oriente. Becarri 
não o fez, contudo, no seu país na-
tal onde estudou orientado pelo 
botânico, biólogo e micologista ita-
liano Ugolino Martelli. Findos os 
estudos, o jovem naturalista ru-
mou a Inglaterra para aprofundar 
conhecimentos no Royal Botanic 

e partiu rumo ao Bornéu em 1838. 
Aí, combateu a rebelião contra o 
sultão do Brunei. Este, em reco-
nhecimento a James Brooke, entre-
gou-lhe o território de Sarawak. Em 
1841, o britânico Brooke iniciou a 
dinastia de rajás brancos em Sara-
wak, cujo reino duraria até 1946. 

A Odoardo, a amizade com Ja-
mes abriu-lhe as portas de Sara-
wak, do Brunei, da Malásia e da Pa-
pua-Nova Guiné. O italiano que se 
tornaria diretor do Jardim Botâni-
co de Florença, inventariou a 
oriente centenas de novas espécies 
vegetais e animais. É, contudo, a 
inevitável atração exercida pelo gi-
gantismo da Amorphophallus tita-
num, a flor-cadáver devido ao odor 
putrefacto que exala, que promo-
veu o naturalista entre a comuni-
dade científica.  

O trabalho diligente dos jardi-
neiros de Kew Gardens em torno 
das sementes da língua-do-diabo 
(assim também é apelidada a flor-
-cadáver) culminou em sucesso 
em 1885. O primeiro espécime flo-
resceu em estufa, longe do seu ter-
ritório de origem, perante o olhar 
de incrédulos súbditos de sua ma-
jestade. Uma floração que reivin-
dica igual porção de belo e fugaz. 
Não mais de 36 horas de flor, não 
raro após uma paciente década 
entre florações. Dos anos de 1885 
a 2000, Kew assistiu a não mais de 
50 florações da Amorphophallus 
titanum.  

Entretanto, nas margens norte-
-americanas do Atlântico, Nova 
Iorque também se rendeu à mons-
truosidade do reino vegetal. O jar-
dim botânico, sediado no bairro 
do Bronx, anunciou a floração da 
sua flor-cadáver em 1937. Dois 
anos depois, a 6 de julho e face a 
nova floração, o município anun-
ciou que a planta exótica passaria 
a ser a flor oficial do Bronx. Em 
2000, as autoridades do bairro 
nova-iorquino despromoveram a 
Amorpho phallus titanum, suce-
dendo-lhe como flor oficial o lírio-
-de-um-dia. O Bronx recusou-se a 
ter como sua flor representante 
um espécime que exala odor a 
morte como forma de atrair os in-
setos polinizadores.  
dnot@dn.pt

Em 1891, a publicação britânica 
Curtis’s Botanical Magazine 
dedicou um artigo de sete páginas 
ao titã do mundo vegetal, a flor-
-cadáver. A peça que detalhou as 
circunstâncias da descoberta do 
exemplar e a sua exposição em 
Kew Gardens, contou com as 
ilustrações da artista britânica 
Matilda Smith. Nascida em 1854, a 
ilustradora ganhou notoriedade ao 
representar com minúcia a flora da 
Nova Zelândia. No jardim botânico 
inglês, Matilda suportou por dois 
dias o odor pútrido da 
Amorphophallus titanum, 
enquanto lhe desenhava a 
efémera floração. Às páginas da 
Curtis’s Botanical Magazine, 
fundada em 1787 e ainda hoje 
publicada, a artista entregou mais 
de 2300 ilustrações numa 
colaboração que se estendeu de 
1878 a 1923. Matilda morreu em 
Londres em 1926.

Matilda Smith  
a ilustradora  
que conviveu  
com o “monstro”

Prova de descoberta não faltou 
ao naturalista italiano, nascido em 
1843, quando, em 1878, recolheu as 
sementes da planta que captaria 
nas décadas subsequentes a aten-
ção de jardins botânicos, da Ingla-
terra à Alemanha e aos Estados 
Unidos. Nas florestas da ilha de Su-
matra, Becarri deparou-se com 
uma “monstruosidade” do reino 
vegetal. A Amorphophallus tita-
num produz uma floração que 
atinge os três metros de altura ao 
singrar de um caule subterrâneo 
com 80 kg, alcançando os 153 kg, 
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deres a quem possamos confiar o 
presente e o futuro” como os prin-
cipais desafios que a escola que li-
dera enfrenta.  

Quanto às áreas de formação 
que se prevê que possam ganhar 
ímpeto nessa nova realidade, o 
dean da IESE tem mais hesitações. 
“Um líder tem de fazer muitas coi-
sas e algumas dependem do con-
texto”, reflete Heukamp, apontan-

Se os estudantes universitá-
rios me perguntassem o 
que deveriam ter em conta 
quando começam, penso 

que seria algo como pensarem em 
grande, terem uma ambição pro-
funda relativamente ao que que-
rem fazer na vida, mas não a asso-
ciarem necessariamente – e, com 
certeza, não imediatamente – a de-
masiados resultados específicos, 
como pensarem que têm de dar 
aquele passo na carreira, e olharem 
mais para essa ambição tendo em 
conta o impacto que querem que a 
sua vida tenha no mundo e na so-
ciedade.” A visão de Franz Heu -
kamp, dean no IESE (da qual a  
AESE Business School é associada), 
resume bem a transformação pro-
funda que o ensino está a viver.  
E que é em simultâneo reflexo e 
agente das mudanças no mundo. 
Olhar menos aos passos comuns de 
evolução da carreira e antes traçar 
o seu próprio caminho de acordo 
com os “objetivos de vida que se 
quer atingir” é uma mudança de 
paradigma capaz de revolucionar a 
forma como olhamos para os em-
pregos. E que já está a acontecer, 
com a maioria dos jovens a mover-
-se muito mais por projetos que 
lhes interessem, com os quais se 
identifiquem e cujo desenvolvi-
mento considerem relevantes para 
o bem comum, do que pelos crédi-
tos de trabalhar numa multinacio-
nal, por exemplo. 

E nesse caminho, a formação ao 
longo da vida ganha especial rele-

vo, com as escolas de negócios a 
ganhar ainda mais importância. 
Mesmo porque “é através do ensi-
no que preparamos as pessoas 
para os passos seguintes”, defende 
Heukamp, que acredita que não só 
vamos tendencialmente procurar 
mais ensino como este será “muito 
mais personalizado”. “Não será ne-
cessariamente o tipo de experiên-
cias ou programas educacionais 
para um grande número de pes-
soas como os que conhecemos 
hoje. Penso que as pessoas vão 
querer ter uma resposta mais per-
sonalizada para as suas necessida-
des de desenvolvimento e nós se-
remos capazes de lhas dar graças à 
tecnologia e às soluções individua-
lizadas que ela permitirá dar.”  

Para o professor, uma coisa está 
claríssima: “As pessoas vão mudar 
mais frequentemente”, seja de em-
presa ou mesmo relativamente ao 
trabalho que fazem. E se “as transi-
ções são sempre bons momentos 
para olharmos para trás e refletir-
mos sobre o que temos vindo a fazer 
e prepararmos os passos seguintes”, 
Heukamp reconhece o papel de es-
colas de gestão como o IESE e a AE-
SE enquanto “instituições que per-
mitem experiência de aprendiza-
gem em diferentes fases da carreira 
e programas específicos que podem 
contribuir com essa experiência”.  

No fundo, alguém que nos ajude 
a encontrar os próprios caminhos 
a partir do seu próprio conheci-
mento e do que se desenvolveu a 
nível pessoal. 

Carreira por 
objetivos  
e ensino à 
medida no 
emprego

ESCOLA DE NEGÓCIOS Os deans no  IESE e da AESE Business School falam ao DN dos desafios 
de um mundo em transformação e de como influenciam e movem o ensino e a realidade do 
trabalho. “Vamos mudar muito mais”, vinca Heukamp, e haverá soluções personalizadas para isso. 

TEXTO JOANA PETIZ

“É através da educação que os lí-
deres se preparam para os próxi-
mos passos em direção ao futuro. 
Por isso, a educação executiva ao 
longo de toda a vida será cada vez 
mais relevante”, concorda Fátima 
Carioca, dean da AESE, apontando 
“fidelidade à missão, continuar a 
ser parte ativa na construção do fu-
turo de todos e mantermo-nos jo-
vens para continuar a preparar lí-

“Haverá mais procura 
de ensino, penso que 
isso é claro. E nele  
a tecnologia permitirá 
dar respostas  
mais personalizadas  
e dedicadas às 
necessidades de 
desenvolvimento.”
Franz Heukamp 
Dean no IESE 

do uma resposta que se perfila 
como essencial nos tempos mais 
próximos, e que passa por apren-
der a lidar com “a incerteza que nos 
consome e que teve origem na 
pandemia, tanto do ponto de vista 
da organização como do ponto de 
vista individual”. Compreender 
para onde é que a mudança tecno-
lógica está a levar o setor em que 
trabalhamos e quais são as oportu-
nidades estão a criar-se é outra 
ideia destacada pelo docente como 
fundamental, numa era em que a 
digitalização – acelerada pela pan-
demia – ajuda a resolver questões 
como flexibilidade nas suas várias 
vertentes. “A forma como, enquan-
to indivíduos, nos queremos rela-
cionar com a organização, com a 
equipa e as pessoas com quem tra-
balhamos. As pessoas querem ter 
escolhas e querem ter uma palavra 
cada vez mais forte sobre até que 
ponto querem comprometer-se a 
estar fisicamente num lugar.” 

Fátima Carioca também faz o 
diagnóstico: o mundo é “cada vez 
mais dinâmico e complexo”, há 
“problemas globais, sociais, econó-
micos e ambientais de gravidade 
acentuada” e “novas gerações de 
profissionais com características 
específicas; e há soluções tecnoló-
gicas cada vez mais avançadas, ca-
pazes de abrir espaço para que a in-
teligência humana se alavanque e 
consiga melhores resultados”. Nes-
te sentido, o desafio da AESE está 
alinhado com o da própria forma-
ção executiva. “Ambas passarão por 
uma profunda transformação, uma 
integração muito maior dos sabe-
res tecnológicos, operacionais e es-
tratégicos; soluções mais criativas e 
inovadoras, nomeadamente com 
soluções mais personalizadas para 
necessidades de desenvolvimento 
pessoal ou corporativo”, resume 
Carioca.  
joana.petiz@dn.pt

“A AESE e a formação 
executiva passarão 
por uma profunda 
transformação, uma 
integração muito 
maior dos saberes 
tecnológicos, soluções 
personalizadas, mais 
criativas e inovadoras.”
Fátima Carioca Pessoa 
Dean da AESE 

 “
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“Após 42 anos fora de Portugal, fico boquiaberto 
perante o nível das nossas elites políticas”

As heroínas históricas? 
Eleanor Roosevelt. Rosa 
Parks. Anne Frank. Carolina 
Beatriz Ângelo.   
 
Os pintores preferidos? 
Rembrandt. Miguel Ângelo. Vincent Van 
Gogh. René Magritte. Takashi Murakami. 
Yayoi Kusama.  
 
Compositores  
preferidos? 
Ludwig Van Beet -
hoven. Maurice Ravel. 
Leonard Bernstein.  
 
Os seus nomes preferidos? 
Leslie e Peggy. Saskia e Lucas.  
 
O que detesta acima de tudo? 
As pessoas de ideias fixas, intolerantes.  
Os radicais de todos os bordos.  
 
A personagem histórica que mais  
despreza? 
O Adolfo. Foi um monstro.  
 
O feito militar que mais admira? 
O Dia D, os desembarques na Normandia  
a 6 de junho de 1944. A visita aos cemitérios 
militares na Normandia é uma das  
experiências mais profundas 
que se podem experimentar.  
 
O dom da natureza  
que gostaria de ter? 
Pintura.  
 
 

Como gostaria de morrer? 
A combater moinhos de vento, como o  
D. Quixote, mas com mais realismo.  
 
Estado de espírito atual? 
Banzado. Depois de 42 anos fora de  
Portugal, fico boquiaberto perante o nível 
das nossas elites políticas.  
 
Os erros que lhe inspiram maior  
indulgência? 
Os erros cometidos por pessoas de idade 
avançada ou fragilizadas. Com o aumento 
da esperança de vida, a sociedade tem  
de se organizar para proteger melhor os 
mais idosos. 
 
A sua divisa? 
Sem otimismo não há futuro,  
sem imaginação não há otimismo.  

A sua virtude preferida? 
O discernimento. Ajuda a perceber como  
se devem combinar as cores, que a vida  
e a política não se definem apenas a preto  
e branco.  
 
A qualidade que mais aprecia num homem? 
Civismo. O respeito pelos outros é a base de 
uma sociedade moderna e em paz consigo 
própria.  
 
A qualidade que mais aprecia numa  
mulher? 
Idem, que o civismo deve ser uma  
qualidade de cada pessoa.  
 
O que aprecia mais nos seus amigos? 
A sinceridade.  
 
O seu principal defeito? 
Excesso de confiança.  
 
A sua ocupação preferida? 
Viajar e admirar outros modos de vida. 
 
Qual é a sua ideia de “felicidade perfeita”? 
Estar em paz comigo próprio.  
 
Um desgosto? 
Ver o caos e o desleixo urbanístico e  
paisagístico em que se encontra o Algarve  
e outras terras portuguesas, que à partida 
tinham todas as condições para um  
maravilhoso ordenamento do território. 
 
O que é que gostaria de ser? 
Pintor de cores vivas.  
 
Em que país gostaria de viver? 
Japão. Admiro a educação cívica das  
pessoas, a beleza dos jardins, dos parques  
e da natureza, a maneira como a comida  
é apresentada e o excelente funcionamento 
da rede ferroviária.  
 
A cor preferida? 
Azul com tons verdes. Faz-me imaginar os 
oceanos sem poluição e as zonas costeiras 
com mangais.  
 
A flor de que gosta? 
A rosa. Era, igualmente, o nome da minha 
mãe.  
 
O pássaro que prefere? 
Águia-real. Pelo porte, a visão, a velocidade 
de ataque e o grau de sucesso das 
suas investidas. Voa muito alto.  
 
O autor preferido  
em prosa? 
Salman Rushdie.  
 
Poetas preferidos? 
Arthur Rimbaud, Pablo Neruda, 
Fernando Pessoa.  

D
R

O seu herói da ficção? 
Charlie Brown, dos Peanuts, um 
pessimista otimista, um ansioso 
simpático que nunca deixa de 
tentar.   
 
Heroínas favoritas na ficção? 
Mafalda, sempre a fazer pergun-
tas pertinentes, humanista  
e universalista. Hermione  
Granger, da série Harry Potter. 
Hermione raciocina de maneira 
lógica, rápida e sempre  
preocupada com a perfeição.  
 
Os heróis da vida real? 
Alexei Navalny. Joshua Wong. 
Greta Thunberg. Malala  
Yousafzai.  

O famoso questionário respondido pelo ex-secretário-geral adjunto da ONUVictor Ângelo
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Ficaram em terra cerca de 
dois terços dos voos ontem 
programados de e para Lis-
boa. A greve dos trabalha-

dores da Groundforce teve ainda 
mais impacto nas operações do 
que na véspera embora tenha havi-
do menos confusão no aeroporto 
da Portela. No Porto, a paralisação 
afetou 20% da ligações previstas.  
O setor do turismo já apela à requi-
sição civil, porque a próxima para-
gem está prevista para os dias 31 de 
julho, 1 e 2 de agosto. 

O Aeroporto Humberto Delgado 
tinha um total de 515 voos previstos 
para ontem, entre partidas e chega-
das. Até às 18h30, já era possível ler 
a palavra “cancelado” junto a 321 
dessas ligações; ou seja, 62,3% das 
viagens foram anuladas nas últimas 
24 horas no segundo dia da greve, 
de acordo com as contas do DN/Di-
nheiro Vivo feitas a partir do portal 
da ANA – Aeroportos de Portugal, 
entidades que gere esta infraestru-
tura. É possível que nos dois dias de 

protesto os cancelamentos tenham 
superado os 600 voos. 

Além da TAP, a paragem afetou 
todas as companhias de bandeira 
que utilizam este aeroporto: Iberia, 
British Airways, Air France, Vueling, 
Lufthansa e Azores Airlines foram 
alguns dos exemplos. Pelo contrá-
rio, quem viajou por Ryanair, 
easyJet e Turkish Airlines não teve 
qualquer problema. 

O impacto no Porto foi mais re-
duzido: dos 195 voos de ida e de 
volta programados, 37 não foram 
realizados; ou seja, cerca de 20% 
das ligações foram canceladas. Tal 
como em Lisboa, quem tinha bi-
lhetes para as low-cost pôde seguir 
viagem sem problema. 

Ontem, o ambiente foi mais cal-
mo nos aeroportos de Lisboa e do 
Porto porque os passageiros con-
sultaram a informação disponibi-
lizada na página da ANA. Ao aper-
ceberem-se de que o voo estava 
cancelado, nem tiveram de se des-
locar para o terminal.  

Greve na Groundforce deixa dois 
terços dos voos de Lisboa em terra
PROTESTO Além da TAP, todas as companhias de bandeira se viram obrigadas a cancelar voos 
no maior aeroporto do país. Turismo já apela à requisição civil nas próximas greves. 

TEXTO DIOGO FERREIRA NUNES E TERESA COSTA

O turismo está revoltado com mais um efeito nefasto no setor, neste caso, a greve no handling. A
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Mesmo com uma acalmia apa-
rente neste domingo, o impacto 
não se fez sentir apenas na vida dos 
passageiros. Segundo Francisco 
Calheiros, presidente da Confede-
ração do Turismo de Portugal 
(CTP), é todo um setor – um dos 
mais afetados pela pandemia – que 
está a ser novamente prejudicado, 
pelo que defende, por um lado, o 

indemnizações que vão ter de se 
dar? Se pusermos 150 pessoas em 
cada voo, as 10 mil pessoas que dei-
xaram de viajar, de vir para cá e de 
consumir em Portugal? E, sobretu-
do, qual é a imagem que estamos a 
transmitir do nosso país?” 

Já na véspera, o presidente da As-
sociação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo (APAVT),  Pe-
dro Costa Ferreira, tinha dito tratar-
-se de uma “vergonha” o que se es-
tava a passar nos aeroportos portu-
gueses. “Alguém faz uma pequena 
ideia do que é que a nossa concor-
rência enquanto destino turístico 
está já a fazer nas redes sociais, à 
conta da vergonha que se está a 
passar nos nossos aeroportos?” 

Lembrando que o pretexto da 
greve é uma questão salarial, Pedro 
Costa Ferreira argumentou que os 
trabalhadores também têm direito 
aos seus salários, tendo em conta 
que o ve rão é das “únicas oportuni-
dades para o setor”, com a agravan-
te de que “não será melhor do que o 
do ano passado”. 

Além disso, citado pela Lusa, le-
vantou o problema dos reembolsos 
dos voos cancelados, lamentando 
que as companhias aéreas  “não res-
peitem” o direito a esse reembolso. 

André Teives, presidente do Sin-
dicato dos Técnicos de Handling de 
Aeroportos (STHA), a estrutura que 
convocou a greve, disse ontem não 
ter recebido qualquer contacto, no 
sentido de encontrar uma solução. 

A TAP apresentou uma proposta 
à Groundforce para o pagamento 
de salários e subsídios de férias, 
mas a empresa de serviço de baga-
gens recusou. 
redacao@dinheirovivo.pt

2398
Trabalhadores É este o 
número de funcionários 
que trabalham na 
Groundforce. O número 
traduz uma redução na 
ordem dos 15% face a 
maio do ano passado.

A
N

D
RÉ

 L
U

ÍS
 A

LV
ES

 /
 G

LO
BA

L 
IM

AG
EN

S

A
N

D
RÉ

 L
U

ÍS
 A

LV
ES

 /
 G

LO
BA

L 
IM

AG
EN

S

recurso “à requisição civil” e, por 
outro, que os trabalhadores e a ad-
ministração da empresa cheguem 
a um acordo a tempo de prevenir 
efeitos semelhantes nos dias das 
próximas greves já agendadas e as-
sim pôr cobro à imagem negativa 
se que se está a passar do país. 

“Não podemos, de maneira ne-
nhuma, vir a ter mais mil voos can-
celados em 31 de julho e 1 e 2 de 
agosto. O direito à greve está cons-
titucionalmente previsto, mas isso 
não pode prejudicar milhares e mi-
lhares de pessoas e a imagem do 
país como está a prejudicar. Sou 
apologista de qualquer medida que 
evite que se venha a repetir algo que 
já vai dar uma imagem muito nega-
tiva de Portugal. Se necessário for 
uma requisição civil, que seja feita”, 
sustentou Francisco Calheiros, em 
declarações à TSF. 

Questionou, ainda: “Alguém já 
teve o trabalho de calcular os cus-
tos de tantos voos cancelados? Os 
custos em testes que se fizeram? As 
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NUNO PINTO MAGALHÃES 
Chairman da Sociedade 
Central de Cervejas 
Até agora 
provedor e 
diretor de 
comunicação 
e relações 
institucionais da 
SCC, passou a chairman da 
empresa que detém a 
Sagres no início deste mês. 
Com uma carreira de 47 
anos na Central de Cervejas, 
Pinto Magalhães trabalhou 
com seis acionistas 
diferentes e 18 presidentes 
ou CEO, portugueses e 
estrangeiros.

CARREIRAS 
EM ALTA

CRISTINA DOMENECH  
Diretora de Carga Terrestre 
da DB Schenker 
Licenciada em 
Economia e 
Administração 
de Empresas, 
tem 25 anos de 
experiência em gestão 
logística e 15 anos em 
cargos de direção. Além de 
nova diretora de carga 
terrestre, passa a membro 
do Comité de Direção da 
Península Ibérica da 
multinacional de logística. 
Substituiu Paul Willem. 
Trabalhou na Industex, 
Mango e Reckitt Benkiser

PEDRO SILVEIRA BORGES 
Sócio contratado da área 
de Comercial, Societário e 
M&A da Sérvulo 
Advogado, 
tem 
experiência 
na prestação 
de serviços de 
assessoria jurídica em 
matérias de direito 
comercial e societário, e em 
processos de fusões e 
aquisições, em especial, nos 
setores da energia e saúde. 
Foi adjunto do secretário de 
Estado das Finanças entre 
2013 e 2015.

MARIA CRUZ GARCIA  
Diretora-geral em Portugal 
da ClarkeModet 
Assume 
também a 
função de 
diretora de 
Desenvolvimento 
de Negócio da filial em 
Portugal. Advogada, com 
mais de 16 anos de 
experiência no ramo da 
Propriedade Industrial, 
trabalhou nos escritórios de 
advogados portugueses 
Abreu Advogados e J. 
Pereira da Cruz, tornando-se 
sócia deste último. 

Conheceram vários inqui-
linos. Muitos passavam 
apenas uma ou duas noi-
tes. Mas a turbulência ge-

rada pela pandemia, levou a uma 
reforma dos velhos hábitos. Uma 
rápida pesquisa por sites de imobi-
liárias permite perceber que, tanto 
em Lisboa como no Porto, há vá-
rios apartamentos de pequenas di-
mensões – com 35 e 40 metros qua-
drados – localizados no coração 
das cidades à venda. Nos últimos 
anos, muitos desses imóveis terão 
estado no Alojamento Local (AL), 
mas o abanão que a pandemia ge-
rou no turismo fez muitos proprie-
tários mudarem de vida. 

“Podemos afirmar que alguns 
dos imóveis destinados ao AL es-
tão, de facto, a entrar no mercado 
de compra/venda e outros têm 
vindo a ser convertidos em arren-
damento de longa ou média dura-
ção”, sustenta Rui Torgal, CEO da 
ERA Portugal. Reconhece que é 
“uma tendência que se tem vindo a 
registar nos últimos meses por se 
tratar de uma solução encontrada 
pelos proprietários para manter 
uma fonte de rendimento”, até por-
que “a conversão dos imóveis de AL 
para arrendamento de longa ou 
média duração é considerada uma 
alternativa mais estável para os 
proprietários”. 

A Remax também reconhece 
que há “recentemente um aumen-
to da oferta deste tipo de imóveis 
no mercado de venda”, sendo que, 
Diogo Severino, broker da RE/MAX 
Grupo Vantagem, acrescenta que, 
devido à pandemia “muitos inves-
tidores optaram por fazê-lo para 
reaver o seu investimento de forma 
mais rápida”. 

De acordo com dados do projeto 
Local Data da Associação do Aloja-
mento Local em Portugal (ALEP), 
baseados no Registo Nacional de 
Alojamento Local (RNAL), houve 
3762 novos registos no primeiro se-
mestre deste ano em Portugal. 
Contudo, de janeiro a junho o nú-
mero de cancelamentos de registo 
ascendeu a 2425. A evolução não 
foi igual por todo o país. Se, por um 
lado, e de acordo com a ALEP, as 
duas grandes cidades perderam re-
gistos, algumas zonas de veraneio 
no interior terão tido mais, à boleia 
da nova tendência do turismo, 
quando muitos procuram locais 
mais isolados e com maior distan-

generosas para conseguir comprar 
casa em Lisboa e não nos arredo-
res”, acrescenta. 

Segunda metade do ano 
A taxa de poupança das famílias 
portugueses continua em níveis 
elevados e muitos poderão consi-
derar o imobiliário como um ativo 
onde apostar. A Remax acredita 
que esta segunda metade do ano 
vai ser melhor que os primeiros 
seis meses. “Em relação a perspe-
tivas de vendas, acredito que va-
mos ter um cenário semelhante ao 
dos últimos anos, em que o segun-
do semestre tem uma expressão 
mais significativa que o primeiro 
nos negócios imobiliários. A ten-
dência é realizar no segundo pe-
ríodo do ano cerca de 60% do total 
das transações anuais. E o imobi-
liário, recorde-se, já deu provas su-
ficientes da sua resiliência”, diz 
Diogo Severino. 

A ERA também antecipa um res-
to de ano positivo. Apesar de ainda 
estar a fechar os números do pri-
meiro semestre, Rui Torgal admite 
que “Lisboa e Porto são os locais 
que registam um maior número de 
venda de imóveis”, sendo que tam-
bém tem assistido a “um aumento 
de vendas nas periferias das gran-
des cidades e no interior do país”. 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt

Investidores apostam em 
pequenos apartamentos
IMOBILIÁRIO Espaços que estavam no Alojamento Local acabaram 
por passar para o mercado de venda. E muitos para o arrendamento. 

TEXTO ANA LARANJEIRO

Lisboa e Porto perderam alojamento local com a pandemia.

ciamento. Os dados do Local Data 
mostram que, até 30 de junho, 
houve 179 novos registos em Lis-
boa e 244 cancelamentos. Quanto 
ao Porto, no primeiro semestre, 
houve 380 novos registos e 699 can-
celamentos. 

O líder da ERA aponta que estes 
imóveis de pequenas dimensões, e 
que muitos poderiam ter estado em 
AL, têm “sido muito procurados, 
tanto por investidores estrangeiros 
como nacionais, que vêm sobretu-
do à procura de uma boa oportuni-
dade de negócio, ou seja, procuram 
investir na expectativa de, futura-
mente, rentabilizar o investimento 
realizado”. Apesar da quebra do tu-
rismo, Rui Torgal conta que “muitos 
turistas continuam a procurar casas 
para arrendar em território nacio-
nal” e nota um “interesse por parte 
de clientes estrangeiros que estão 
em Portugal em trabalho, e optam 
pelo arrendamento enquanto per-
manecem no nosso país”. 

Diogo Severino assume que há 
investidores interessados nestes 
imóveis para depois rentabilizá-
-los, fazendo chegar ao arrenda-
mento tradicional. Mas não só. “Há 
também compradores nas faixas 
etárias dos 25 aos 35 anos que no 
seu processo de independência 
saem de casa dos pais. Ou jovens 
famílias a prescindir de áreas mais 
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OPEP  
e aliados 
sobem 
produção  
de petróleo

A Organização dos Países 
Exportadores de Petró-

leo (OPEP) e os seus aliados, 
liderados pela Rússia, con-
cordaram ontem aumentar 
a produção conjunta de for-
ma escalonada, nos próxi-
mos cinco meses, a partir de 
agosto. 

Em comunicado, citado 
pela EFE, o secretariado da 
OPEP explicou que o au-
mento da produção come-
çará no próximo mês de 
agosto, com um acréscimo 
de 400 mil barris por dia 
(mbd), a cada mês, até de-
zembro. 

Adicionalmente, os minis-
tros da aliança, conhecida 
como OPEP+, concordaram 
em estender até ao final de 
2022 o corte de produção, 
previsto em abril de 2020, 
em 9,7 milhões de barris diá-
rios (mbd), que será reduzi-
do para 3,8 mbd até dezem-
bro. 

Com o corte de abril de 
2020, os produtores reagi-
ram ao colapso da procura 
mundial de petróleo, devido 
à crise da pandemia, que 
passou de quase 100 mbd 
para cerca de 90 mbd. 

As negociações, com o ob-
jetivo de evitar novas pres-
sões altistas sobre os preços 
do petróleo, que, por sua vez 
ameaçam o crescimento 
económico global, duraram 
cerca de duas semanas, com 
uma disputa sobre o nível 
futuro de produção de cada 
membro da OPEP. 

Em relação ao cálculo fu-
turo das quotas de produ-
ção, a OPEP e a Rússia con-
cordaram fazer uma peque-
na revisão que beneficiará 
alguns membros, especifica-
mente Rússia, Arábia Saudi-
ta, Emirados Árabes Unidos, 
Iraque e Kuwait. 

De acordo com o comuni-
cado da OPEP, a próxima 
reunião de ministros da 
aliança está marcada para 1 
de setembro. 

O nível de cumprimento 
do corte acordado no ano 
passado ficou em 113% em 
junho, ou seja, mais do que o 
acordado. 

Os ministros vão avaliar 
novamente a situação em 
dezembro. 
LUSA
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Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP

RECRUTA (m/f)

Dirigente Intermédio de 2.º grau para a Divisão  
de Sistemas de Informação e Comunicações

A oferta encontra-se publicitada em https://www.ipma.pt/pt/
recrutamento/dirigentes e em www.bep.gov.pt (OE202107/0510), 
de acordo com o Aviso (extrato) n.º 13589/2021, publicado em 
Diário da República, 2.ª Série — n.º 137 — 16 de julho de 2021.

A oferta está disponível pelo prazo de 10 dias úteis.

PUB

Trespasse 
15.000 €

Para você que está a procura de uma cozinha equipada e em ex-
celentes condições, esta é uma grande oportunidade de começar 
a produzir o seu sonho.
A cozinha está situada em Caselas/Restelo, tem cerca de 42 me-
tros quadrados, está em ótimo estado de conservação, com im-
plementação do HCCP e pronta para trabalhar no ramo alimentar.

Contacto: 915733622
Fernanda Fedato

classificados.dn.pt
 EM PAPEL E NO DIGITAL. 

Procure  
bons negócios
no sítio certo.

COLIGAÇÃO MAIS LISBOA - ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021 
Anúncio de coligação

PS.L

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 17.º da Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais, o Partido Socialista (PS), e o Partido LIVRE (L), vêm nesta 
data, anunciar a formação de uma coligação, para fins eleitorais, concorrente 
às eleições autárquicas de 2021, entre os dois partidos: PS e L.

A coligação terá como objetivo específico concorrer a todos os Órgãos 
Autárquicos no Concelho de Lisboa, com a denominação “MAIS LISBOA”. 
Usarão a sigla PS.L e o símbolo consistirá na conjugação dos símbolos dos 
partidos componentes dispostos em sequência horizontal e cada um deles 

encerrado dentro de um quadrilátero:

Pelo PS
SÉRGIO LOPES CINTRA

Pelo Livre
ISABEL RENDEIRO MARQUES MENDES LOPES

PAULO JORGE VELEZ MUACHO

PS L

PUBMarcas em 
saldos para 
tentar 
escoar stock

Depois de meses em que 
as lojas físicas estiveram 

encerradas ou com limita-
ções de horários e de capaci-
dade, muitas retalhistas de 
moda e calçado estão com 
promoções. Tentam assim 
evitar ficar com mercadoria 
em stock que podem bem ter 
passado de moda na próxi-
ma coleção. 

O El Corte Inglés prefere 
manter as tradições e avan-
çar com saldos no fim de 
temporada. “Os saldos são 
promoções únicas, aliás, são 
as campanhas de redução 
de preço mais importantes 
para o comércio em geral 
(ou pelo menos assim tem 
sido nas últimas décadas). 
Para os grandes armazéns 
também assim é. Sejam os 
saldos de verão, sejam os de 
inverno, ambos respondem 
à dupla necessidade de di-
namizar as vendas e, simul-
taneamente, escoar os pro-
dutos de temporada, para 
dar lugar às novas coleções”, 
diz o El Corte Inglés ao 
DN/Dinheiro Vivo. 

Com a pandemia, as ven-
das online cresceram, mas as 
lojas, quer de rua quer nos 
centros comerciais, estive-
ram sujeitas a limitações e 
restrições. E se muitos po-
dem ter acautelado a incer-
teza que os meses de pande-
mia trouxeram, com enco-
mendas à indústria abaixo 
dos níveis de antes da covid, 
a verdade é que uma passa-
gem rápida pelos centros ur-
banos permite perceber que 
são casos raros as lojas que 
não estão com descontos ou 
saldos. 

“No setor da moda, há que 
gerir, há que planificar, há 
que comprar, há que repor 
stocks e sobretudo há que es-
coar o que existe em loja, de 
forma que não seja necessá-
rio vender produtos em épo-
cas a que não correspon-
dam”, diz Lourdes Fonseca, 
presidente da União de As-
sociações do Comércio e 
Serviços (UACS).“Um dos 
custos desta pandemia é a 
dificuldade de gestão de 
stocks, que acarreta para os 
empresários uma sobrecar-
ga financeira”, acrescenta. 
ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt

Aliança luso-americana 
dá nova vida ao lixo do 
mar em solas de sapatos

Foi recolhido nas praias de Espo-
sende, em 2018, boa parte do plás-
tico que entra na composição das 
solas dos sapatos que hão de che-
gar às lojas já em agosto, resultado 
de uma parceria entre a empresa 
portuguesa Zouri e a norte-ameri-
cana O’Neill. 

Há dois anos que a Zouri produz 
calçado com solas de plástico, ten-
do já recolhido 4,5 toneladas de re-
síduos ao longo do litoral, mas, de-
pois de contactada pela O’Neill, – 
assinala Adriana Mano, fundadora 
da marca – “a parceria vem multi-
plicar o impacto, quer em volume 
retirado do mar quer na quantida-
de de produto novo que chegará ao 
mercado”. 

Com as duas marcas afixadas 
lado a lado, a nova linha de calçado 
terá 12 modelos únicos e vai ser co-
mercializada em dez mercados eu-
ropeus, em lojas físicas mas tam-
bém online. Do compromisso mú-
tuo, resultou a intenção de um 
“percurso de sólida continuidade, 
esperando as duas marcas retirar 
dos oceanos, em conjunto, 50 to-
neladas em dois anos”.  

À empresa norte-americana 
coube a tarefa de desenvolver os 
modelos e à Zouri a responsabili-
dade de identificar os materiais e 
assegurar a produção, através de 
várias parcerias com empresas 
portuguesas processadoras de 
plásticos, produtoras de solas e de 
calçado. A própria Universidade do 
Minho participou no projeto para 
desenvolver a sola, numa fase ini-
cial do processo. 

“O primeiro parceiro foi a Câma-
ra Municipal de Esposende. Todos 
os anos, a câmara promove em 
março/abril uma recolha de lixo 
em toda a costa do concelho, com 
a participação de várias escolas, de 

organizações e de voluntários. Nes-
sa primeira ação recolheram-se 1,5 
toneladas”, recorda Adriana Mano. 

Ela própria uma ativista pelo 
ambiente, a empresária reconhece 
que “há muitas ações de limpeza 
das praias, mas depois a grande 
questão é saber o que fazer com os 
detritos. Com a agravante de nem 
todos os plásticos serem reciclá-
veis, aliás, a maior parte  do que é 
retirado do mar não o é”. Por esse 
motivo – prossegue – “a intenção 
foi encontrar uma via mais ade-
quada: a reutilização!” 

Mais recentemente, a empresa 
estabeleceu parcerias com a Ban-
deira Azul e com a Docapesca – 
neste último caso, “são os pescado-
res que vão recolher os plásticos 
em alto mar”. A ação iniciou-se 
com a Docapesca de Viana do Cas-
telo e em perspetiva estão parce-
rias com as de Cascais e Ericeira. 
Em todos os casos, a Zouri encarre-
ga-se do transporte e do tratamen-
to prévio (triagem e corte) dos resí-
duos para posterior trituração. 

Adriana Mano criou a empresa 
em novembro de 2018, mas as pri-
meiras vendas só ocorreram em ja-
neiro de 2019. A parceria com a 
O’Neill triunfou depois de ter con-
seguido que a marca norte-ameri-
cana, também ligada à proteção 
dos oceanos, aceitasse certas exi-
gências que até aí nenhuma outra 
empresa aceitara.  

Uma das premissas era que a 
produção fosse local, neste caso, 
em Portugal, em segundo lugar, 
que todos os materiais usados nos 
sapatos fossem sustentáveis. “Com 
estas premissas, é muito difícil ser 
competitivo nos mercados, mas a 
O’Neill aceitou”, congratula-se a 
empresária. 
tcosta@dinheirovivo.pt

SUSTENTABILIDADE Portuguesa Zouri e O’Neill querem 
tirar das praias 50 toneladas de plásticos em dois anos.

Adriana Mano assegura a produção da linha que chega em agosto
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O fascínio de um castelo onde  
já se sente saudades das filas
SÃO JORGE Foi fortificação defensiva, casa de reis e rainhas, hospital e até prisão mas hoje é o ex-líbris de Lisboa,  
o monumento mais visitado da cidade e do país. Apesar da queda acentuada do turismo, no Castelo de São Jorge 
não se baixaram os braços e acena-se aos residentes.

Um dia de tempestade em 
2019 permanece na me-
mória da diretora do 
Castelo de São Jorge, 

Maria Antónia Amaral. Apesar do 
“temporal desgraçado”, com um 
céu negro assustador e chuva in-
tensa, o miradouro daquele mo-
numento de Lisboa estava cheio 
de gente. Foi há dois anos, mas pa-
recem ter passado muitos mais, tal 
o cenário que agora se vive por ali, 
em pleno verão. Os pontos de inte-
resse são os mesmos – alguns até 
melhorados –, mas agora há a mal-
vada pandemia que afasta os turis-
tas. As diferenças saltam à vista: já 
não há filas para entrar, circula-se 
sem atropelos e chega-se ao muro 
do miradouro sem ter de esperar 
que alguém decida seguir cami-
nho. Mesmo assim, este continua 
a ser o monumento mais visitado 
de Lisboa. 

De Lisboa e do país, realça Maria 
Antónia Amaral, que ali chegou 
para ser diretora no verão de 2019, 
vinha o castelo de um ano recor-
dista em termos de visitas. “Tive-
mos um expoente máximo em 
2018 com mais de 2 milhões de vi-
sitantes. Em 2019 não atingimos os 
2 milhões, mas ficámos muito per-
to”, concretiza. Depois, veio a pan-
demia e as visitas caíram a pique, 
para as 420 mil, fruto do confina-
mento, da redução dos horários e 
lotações e da quebra do turismo. 
“Houve realmente uma quebra 
acentuada, mas mantivemo-nos 
sempre como o monumento mais 
visitado de Portugal”, diz. 

Os turistas estrangeiros, que re-
presentavam 96% dos visitantes, 
deixaram de aparecer. “Mas captá-
mos muitos visitantes nacionais e 
muitos visitantes residentes em 
Lisboa, que viram neste espaço, 
que é 90 e muitos por cento de ar li-
vre, um lugar que pode ser usufruí-
do em segurança, além de que tem 
esta vista maravilhosa”, realça a di-
retora do castelo. 

A paisagem que se alcança até 
ao outro lado do rio e à ponta 
oposta de Lisboa é um dos atrati-
vos do castelo, mas não faltam ou-
tros pontos de interesse. “Tem o 
castelo medieval em si, tem o Paço 
de Alcáçova, que foi residência dos 
reis medievais até final do século 
XVI, tem um núcleo arqueológico 
com uma presença islâmica mui-
to importante a nível peninsular e 

até europeu, e que também tem 
vestígios que remontam à ocupa-
ção deste sítio no século VII a.C. 
Portanto tem aqui a história toda 
de Portugal até aos nossos dias, e 
tem também uma unidade mu-
seológica que, no fundo, mostra a 
cultura material destes povos que 
viveram neste sítio”, resume Maria 
Antónia Amaral. Há ainda – em-
bora se encontre atualmente de-
sativado devido à pandemia – o 
periscópio instalado numa das 
torres do castelo, o qual oferece 
uma vista de toda a cidade em 
tempo real. 

TEXTO SOFIA FONSECA

Maria Antónia Amaral é a diretora 
do Castelo de São Jorge.

Maria Antónia Amaral acredita 
que “os castelos exercem um fascí-
nio muito grande” e este, que ao lon-
go dos séculos passou por várias 
transformações e teve várias fun-
ções, ganhou grandiosidade duran-
te o Estado Novo. “No âmbito das 
grandes comemorações nacionais, 
em 1940, houve aqui uma grande 
intervenção de procura do castelo 
original e dos edifícios mais antigos, 
sendo que era uma procura quase 
inglória porque todos eles tinham 
cicatrizes já de tempos modernos, 
dos séculos XVI, XVII e por aí fora. VVeja o vídeo em dn.pt/dntv 

mas indica que “a esplanada que 
agora temos com a muralha exte-
rior é uma intervenção de meados 
do século XVII e que teve o propó-
sito de conter a colina”. E que de-
baixo do solo há muitas estruturas. 
“Percebemos isso até pelo am-
biente natural. As árvores, por 
exemplo, os pinheiros, que ten-
dem a ter raízes a intrusarem-se 
dentro do solo, verticais, estão com 
as suas raízes expandidas na hori-
zontal”. 

Comunidade de pavões 
quase duplicou 
Havia intervenções que eram ne-
cessárias e a pandemia acabou por 
torná-las possíveis. Partes do pavi-
mento foram melhoradas e fica-
ram acessíveis a pessoas com mo-
bilidade reduzida, algumas in-
fraestruturas elétricas ou de 
canalização foram modernizadas 
e fez-se uma nova loja com produ-
tos de merchandising com ima-
gens de marca do castelo, como os 
rebocos das casas islâmicas do nú-
cleo arqueológico ou os pavões 
que se passeiam pelo castelo.  

Mas até esta comunidade, que 
quase duplicou para cerca de 70 
exemplares, vai de ter ser interven-
cionada. “Fruto do confinamento 
e da pouco afluência de visitantes, 
eles reproduziram-se imenso e a 
taxa de sucesso da natalidade foi 
como nunca vista. Inclusive, as pa-
voas neste ano puseram ovos duas 
vezes”, constata Maria Antónia 
Amaral, acrescentando que os ma-
chos começaram a ter reações 
agressivas para com as crias e tive-
ram de ser separados. 

O restaurante e a cafetaria estão 
fechados e assim deverão conti-
nuar até ao próximo ano, enquan-
to decorre o processo de atribui-
ção de nova concessão, mas a pra-
ça das armas vai ganhar wi-fi. 
É um piscar de olho aos residentes 
na cidade, tal como a programa-
ção de verão, com dança, música e 
cinema, com entrada livre. Sem es-
quecer que quem mora no conce-
lho de Lisboa não paga bilhete 
para visitar o castelo. “E não preci-
sam de estar nas filas longas, de 
que na realidade até temos sauda-
des”, remata a diretora do monu-
mento. 
sofia.fonseca@vdigital.com

Mas uma coisa que é interessante é 
que esta visão que temos hoje em 
dia do castelo, o reposicionamento 
do castelo na cidade, deveu-se ao 
Estado Novo. Porque ele estava par-
cialmente engolido por estes edifí-
cios, por exemplo, os quartéis mili-
tares, que tinham uma presença for-
tíssima na cidade. Pode-se criticar a 
intervenção, mas houve um resgate 
imenso e que nos permite hoje ser 
tão atrativos”, defende a responsá-
vel, arqueóloga de formação. 

Faz falta um grande estudo ar-
queológico daquele espaço, diz, 

O castelo é um dos ex-líbris de Lisboa e do alto das suas muralhas  
os visitantes têm uma das melhores vistas sobre a cidade.

O ano de 2018 foi  
de recordes para  
o Castelo de São Jorge, 
que recebeu mais  
de 2 milhões  
de visitantes. 
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Um amor à primeira vista

TEXTO E FOTOGRAFIA REINALDO RODRIGUES

ESTRELA Gabriela Cravinho quis deixar o Algarve e o único critério era encontrar um novo rumo 
“acima de Lisboa”. Apaixonou-se pela vila de Manteigas, onde as pessoas “são tão bonitas e amigas”.

Estamos num cenário com-
pletamente inserido den-
tro do Parque Natural da 
Serra da Estrela, contudo 

Gabriela Cravinho gostaria de tra-
zer para aqui um “bocadinho da ria 
Formosa”. Não é que aqui, em Man-
teigas, lhe faltem espaços de natu-
reza para passear. Nos últimos 16 
anos foi conhecendo cada vez me-
lhor esta região e gosta de se perder 
em longas caminhadas através dos 
trilhos na serra ou de fazer praia no 
Vale do Rossim, uma barragem si-
tuada bem no coração da serra a 
1400 metros de altitude.  

Naquela altura, precisava de 
abandonar o sul do país e mais 
concretamente Olhão, onde mora-
va. Necessitava de mudar de vida, 
pegou na filha ainda criança e co-
meçou a procurar soluções o mais 
distantes possível da vida de fun-
cionária pública em Tavira, onde 
trabalhava. “O único critério era ser 
acima de Lisboa” e como nunca ti-
nha vindo a Manteigas, pareceu-

-lhe uma oportunidade para co-
nhecer esta pérola escondida no 
coração da serra da Estrela.  

O que não tinha previsto, quando 
fruto de um concurso público veio 
à entrevista na companhia de uma 
amiga, era que se ia “automatica-
mente apaixonar por este lugar”. 
Um lugar remoto, extraordinaria-
mente belo, habitado por uma po-
pulação envelhecida, mas muito 
solidária, que viu com curiosidade 
a chegada de alguém que fazia o ca-
minho inverso aos muitos que 
saíam do território. Aqui, conseguiu 
relançar a sua vida e desenvolver 
amizades como nunca tinha feito 
noutro lugar: “Fiz mais amigos 
aqui, em 16 anos, do que em qual-
quer outra altura da minha vida.”  

O seu trabalho na câmara muni-
cipal é um constante desafio e, sen-
do esta uma autarquia pequena, a 
jurista tem de acumular uma série 
de áreas distintas na divisão que 
chefia. Mas este é um trabalho com 
frutos.  Em dezembro do ano passa-

do, a empresa de estudos de merca-
do Marktest dava conta de um estu-
do segundo o qual Manteigas ga-
nhava a distinção de concelho com 
a melhor qualidade de vida do país. 
O município serrano, o mais pe-
queno do distrito da Guarda, obte-
ve uma pontuação de 15,1, numa 
escala de 20, na análise de 15 veto-
res que vão do domínio económico 
à demografia. Este tipo de distinção 
torna-se muito importante porque 
permite que o país veja neste terri-
tório novas potencialidades.  

Existem vários projetos turísticos 
e empresariais que contribuem pa -
ra este dinamismo económico e o 
seu reflexo é a taxa de desemprego 
que está abaixo dos 3%, valor que 
os especialistas consideram pleno 
emprego. Quando Gabriela se mu-
dou teve de acumular o trabalho 
em várias áreas, algumas delas di-
retamente apontadas como fatores 
positivos para este caso de sucesso 
no interior. O investimento públi-
co em torno de áreas como a cultu-

Projeto coproduzido com Escola Superior  
de Comunicação Social/IPL

VVeja o vídeo em jn.pt/jndireto 

OOuça o podcast em tsf.pt

Veja todos os vídeos em dn.pt

#UmOutroPaís#

MANTEIGAS

A vila de Manteigas é sede de 
concelho e pertence ao distrito da 
Guarda, na região da Beira Alta. 
Insere-se na área do Parque Natural 
da Serra da Estrela.

Manteigas

ra, a ação social, a educação e a re-
generação urbana têm sido apon-
tados, pelos responsáveis políticos, 
como determinantes para esta 
classificação. Os dados mostram 
um certo estancamento na saída 
de pessoas, para o regresso de al-
guns jovens casais e até para um 
aumento no número de alunos do 
ensino básico.  

O que Gabriela veio descobrir foi 
uma qualidade de vida que desco-
nhecia. Os mais velhos despertam 
em si uma “ternura” especial por-
que, apesar de serem mais conser-
vadores e fechados, são de uma in-
tuição e solidariedade que se 
transformam no cimento da co-
munidade.  

Não sabe se a vida a vai levar a 
mudar novamente para outro sítio, 
mas confessa-se admirada com a 
qualidade de vida que conseguiu 
obter em Manteigas e, sobretudo, 
surpresa com as pessoas. “São tão 
bonitas e são tão amigas”, remata. 
reinaldo.t.rodrigues@globalimagens.pt
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AEtiópia está prestes a dar 
como concluído o segun-
do enchimento da Gran-
de Barragem do Renasci-

mento Etíope (GERD, na sigla em 
inglês), que reacendeu as tensões 
que duram há uma década com o 
Sudão e o Egito, os países a jusante 
no rio Nilo. A discussão pode ser so-
bre as quantidades de água, mas es-
conde o facto de que qualquer ce-
dência ser vista como sinal de fra-
queza e ter consequências políticas. 
Para o primeiro-ministro etíope, 
Abiy Ahmed, a mãos com a guerra 
no Tigray, ou o presidente egípcio, 
Abdel Fattah al-Sisi, que não quere-
rá ficar na história como aquele que 
perdeu o controlo do Nilo. 

Em abril, a Força Aérea do Egito e 

a do Sudão realizaram o segundo 
exercício militar conjunto no espa-
ço de seis meses – Nile Eagles 2. Isto 
dias após Al-Sisi ter dito que a bar-
ragem etíope vai causar “enorme 
instabilidade regional” e ter alega-
do que, sem um acordo, “todas as 
possibilidades estão em aberto”, 
não parecendo afastar uma ação 
militar. O Sudão, que até vê com 
bons olhos o projeto, coloca-se nes-
te momento do lado do Cairo, ale-
gando que no ano passado, no pri-
meiro enchimento, houve falta de 
água em Cartum e temendo pela 
segurança da barragem que fica 
quase colada à sua fronteira.  

“A pretensa ameaça de guerra 
existe há vários anos, mas foi a 
maioria das vezes usada como uma 

ameaça popular discursiva para 
efeitos internos e externos. Que 
nunca se materializou. No entanto, 
há que reconhecer que a situação 
diplomática nunca esteve tão ten-
sa como agora”, disse ao DN Ana 
Elias Cascão, especialista no Nilo e 
coautora do primeiro livro sobre a 
GERD, publicado em 2017. Na sua 
opinião, a solução passa por um 
acordo sólido entre as três partes, 
sendo que “o objetivo final dever ser 
chegar a um acordo, mas que seja 
de facto implementável no curto e 
longo prazo”, ou arriscam uma 
guerra diplomática contínua. 

Decisão unilateral 
Aquele que será o maior projeto hi-
droelétrico em África, com uma ca-

pacidade de geração de quase 6500 
megawatts e um reservatório de 74 
mil milhões de metros cúbicos, co-
meçou a ser construído em 2011 no 
Nilo Azul. Este junta-se em Cartum 
ao Nilo Branco (que começa no lago 
Vitória), antes de atravessar todo o 
Egito até ao Mediterrâneo. A barra-
gem deveria custar 4,5 mil milhões 
de dólares, mas atrasos devem fazer 
aumentar a fatura.  

Para a Etiópia, um país de 110 mi-
lhões de habitantes, a GERD é um 
projeto essencial ao seu desenvolvi-
mento. E um motivo de união na-
cional num país marcado pelas di-
visões. Mas a sua construção foi 
uma surpresa para os vizinhos, que 
não receberam qualquer aviso pré-
vio. “A ideia de lançar a barragem há 
dez anos e continuar a sua constru-
ção mostra que, no direito interna-
cional, aparentemente não há um 
quadro legal em vigor que possa de 
facto impedir um país de construir 
este tipo de obra”, afirmou Cascão.  

A convenção das Nações Unidas 
de 1997, que não foi ratificada por 
nenhum dos países do Nilo, estabe-
lece as bases gerais, mas sem acor-
dos específicos posteriores “não cria 
qualquer obrigação legal”. Só após 
iniciar a construção é que a Etiópia 
começou a negociar com Egito e Su-
dão. Estes dois países têm um acor-
do meramente bilateral que remon-
ta já a 1959 de partilha do rio, que 
Adis Abeba não considera válido e 
rejeita perentoriamente. 

Em 2015, Etiópia, Egito e Sudão 
chegaram a um acordo para uma 
“declaração de direitos e obrigações 
legais”. Mas, segundo a especialista 
portuguesa, “foi redigido com uma 
linguagem ambígua” que como se 
esperava complica a sua aplicação. 
“O acordo assinado é tão minimalis-

A barragem em julho de 2020, 
após o primeiro enchimento.

Há mais do que água por trás  
da barragem da discórdia 
entre Etiópia, Sudão e Egito
NILO O segundo enchimento da Grande Barragem do Renascimento Etíope está a fazer 
subir a tensão, com o Cairo a dizer que se corre um risco de “enorme instabilidade regional”.  
O DN ouviu a especialista portuguesa Ana Elias Cascão.
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6500
Megawatts Será esta  
a capacidade de produção 
da Grande Barragem  
do Renascimento Etíope, 
quando ficar totalmente 
concluída. 

175
Metros A barragem etíope,  
a 30 quilómetros da fronteira 
com o Sudão, mede 175 
metros de altura e quase dois 
quilómetros de comprimento. 
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ta que acaba por criar mais proble-
mas do que num cenário de não 
acordo”, referiu, defendendo que 
deve haver um acordo que seja pos-
sível implementar. 

O tema foi discutido no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, 
com o líder do Programa Ambiental 
da ONU, Inger Andersen, a dizer 
que acredita que um acordo a três é 
possível com “confiança, transpa-
rência e compromisso aberto”.  
O Conselho de Segurança apoia as 
negociações e a mediação liderada 
pela União Africana.  

Os problemas 
O Egito, um país de 100 milhões de 
habitantes que depende do Nilo 
para quase todas as suas necessida-
des de água, não quer perder nem 
uma gota. Sendo uma barragem hi-
droelétrica, a água terá sempre de 
passar pelas turbinas para permitir 
a produção elétrica. “O problema 
para o Egito é se a Etiópia decidir 
não produzir tanta energia num 
certo ano, por exemplo, se não hou-
ver mercado. Então poderá querer 
guardar mais água no reservatório e 
esperar para quando houver merca-
do para tanta energia que a barra-
gem pode produzir, que é imensa”, 
explicou Cascão.  

“O problema intimamente ligado 
a este é o que acontece num cenário 
de seca, seca extrema ou prolonga-
da”, que na verdade não aconteceu 
na última década. De facto, em 
2020, houve cheias no Sudão cujos 
estragos poderiam ter sido minimi-
zados se a barragem estivesse mais 
completa naquela altura, explicou. 
“O que o Egito quer do acordo é que, 
nestes cenários mais negativos, a 
Etiópia seja obrigada a libertar cer-
tas quantidades de água do reserva-
tório da GERD. Nessa discussão, o 
Egito põe a barra muito alta e a Etió-
pia a barra muito baixa.” 

O primeiro-ministro etíope, no 
poder desde 2018, herdou o projeto 
dos antecessores. Mas a sua política 
para o Nilo parece ter sofrido mu-
danças. Primeiramente tendo sido 
visto na região como o líder etíope 
que facilitaria finalmente um acor-
do para o Nilo. Mais tarde evoluindo 
para uma situação em que a barra-
gem é claramente uma carta na po-
lítica interna. Abiy Ahmed, que está 
a perder apoio internacional (para 
não falar interno, apesar da vitória 
nas eleições boicotadas por grande 
parte da oposição) por causa da 
guerra no Tigray, precisa de ver o 
projeto a avançar segundo as expec-
tativas populares. 

Por seu lado, para Al-Sisi, em cau-
sa está o papel do Egito em África e 
no mundo, sendo que o Nilo é parte 
integrante da identidade nacional 
do país. O presidente não quererá fi-
car na história como aquele que 
perdeu o controlo do rio. E conta até 
com o aval de vários opositores, que 
têm expressado o apoio a qualquer 
ação (incluindo militar) que tome 
para garantir os “direitos históricos” 
do Egito sobre o Nilo. 
susana.f.salvador@dn.pt

Opós-liberalismo da 
direita começou 
em muitos lugares 
ao mesmo tempo, 

mas foi nos Estados Unidos 
de Donald Trump que foi 
mais evidente. Apesar da pre-
ferência por reduzir impostos 
dos maiores contribuintes, a 
administração Trump nunca 
foi entusiasta das grandes 
empresas e do mercado livre, 
que associava à globalização 
e à deslocalização e, conse-
quentemente, às desgraças 
da classe média-baixa ameri-
cana, os left behind. Orbán 
acredita que entre Soros, os 
grandes grupos de comuni-
cação social e as elites de Bru-
xelas há um conluio antina-
cionalista que quer acabar 
com a sua e com todas as so-
beranias, em nome de uma 
suposta ordem global. No 
Reino Unido, Boris Johnson é 
absolutamente diferente de 
Trump, mas procura em par-
te o mesmo eleitorado e pro-
mete-lhe mais ou menos o 
mesmo: protegê-lo de um 
mundo competitivo que tor-
na algumas indústrias, pro-
fissões e regiões obsoletas. 
Essa é, aliás, a sua contradi-
ção insanável: o pressuposto 
do Brexit é tudo menos um 
Reino Unido open to the 
world. Ou, se for, necessitará 
de muita política social para 
compensar o que prometeu. 
Na Polónia, a democratiza-
ção e a integração europeia, 
em vez de sustentar os valo-
res tradicionais, exigem um 
pluralismo adversário de 
uma visão ultraconservadora 
e soberanista que vence elei-
ções. E os exemplos podiam 
continuar.  

O que estes tipos de direi-
tas, profundamente diferen-
tes entre si, têm em comum é 
que esconjuram o seu passa-
do, detestam o presente e 
procuram responder a quem 
mais desconfia do futuro. Em 
vez de se apresentarem como 
herdeiras do pós-Guerra Fria 
e da vitória no Muro de Ber-

lim, de invocarem a enorme 
prosperidade global do final 
do século passado e exibirem 
o progresso e a inovação 
como obras suas, estas direi-
tas repudiam a herança, que-
rem representar os reacioná-
rios contra os conservadores, 
moderados por disposição, e 
apresentam o antielitismo 
como programa político es-
sencial. No meio de tudo isto, 
a defesa das virtudes da coo-
peração entre conservadoris-
mo e liberalismo fica pratica-
mente deserta. Precisamente 
quando é mais necessária. 

As consequências da glo-
balização nos países ociden-
tais e a agenda da resposta às 
alterações climáticas já ti-
nham vindo a legitimar polí-
ticas crescentemente inter-
vencionistas. A pandemia fez 
o resto. Acelerou. A pretexto 
de uma situação excecional, 
em que o Estado é o único 
que pode e deve intervir para 

evitar o colapso das comuni-
dades, conclui-se que um Es-
tado maior, com mais presta-
ções e potencialmente omni-
presente é indispensável. 
E tem, claro, de ser pago.  

A brutal despesa pública, 
sobretudo dos países que po-
diam, para responder ao im-
pacto económico da pande-
mia, por um lado e, ao mesmo 
tempo, o enorme pacote de 
resposta às alterações climá-
ticas, que a Comissão Euro-
peia apresentou a semana 
passada – uma política eco-
nómica pensada a partir do 
centro, uma revolução indus-
trial desenhada – chegam 
acompanhadas de um quase 
consenso europeu e america-
no sobre a necessidade de ob-
ter mais receita para os Esta-
dos. Daí o acordo em curso 
entre Estados Unidos e União 
Europeia, e na OCDE, para 
cobrar mais impostos. A be-
nefício das maiores econo-
mias, não nos equivoquemos. 

Tudo isto acontece quando 
a política alemã está em 
transformação, com a saída 
de Merkel e o provável regres-
so dos Verdes ao poder, o par-
tido republicano continua re-
fém de Trump, e os líderes eu-
ropeus em alta, Macron e 
Draghi, são intervencionistas 
e protecionistas. 

É este estado e coisas que 
explica que alguma direita 
represente hoje, ao mesmo 
tempo, reacionários e eleito-
res tradicionais da esquerda 
socialista, que o ambiente e 
as políticas identitárias se-
jam a marca distintiva da es-
querda mais vocal, e que 
quase nenhum líder ociden-
tal fale em nome de menos 
intervenção do Estado e mais 
liberdade económica. Se Ro-
nald Reagan ou Margaret 
That cher fossem vivos, difi-
cilmente teriam em quem 
votar. 
 
 
Consultor em assuntos  
europeus

Thatcher morreu, Reagan também  
e o capitalismo não se sente nada bem

Opinião 
Henrique  
Burnay

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, prometeu ontem 
“ajuda urgente” às vítimas 
das inundações no oeste do 
país, que causaram pelo 
menos 159 mortes e cujos 
efeitos descreveu como 
“surreais”. Numa visita às 
áreas afetadas na Renânia-
-Palatinado, a chanceler 
disse que estas cheias 
revelam a necessidade de 
enfrentar “com ambição” a 
luta contra a crise climática: 
“Temos de nos apressar, 
temos de ser mais rápidos 
na luta contra as alterações 
climáticas”, defendeu 
Merkel. “A partir daqui 
temos uma imagem real do 
que aconteceu perante um 
panorama surreal e 
fantasmagórico”, referiu a 
chanceler, que disse que  
“a língua alemã tem 
dificuldade em encontrar 
palavras para descrever a 
devastação causada”. Além 
dos 159 mortos na 
Alemanha, houve 31 mortes 
na Bélgica. Várias dezenas 
de pessoas continuam 
dadas como desaparecidas.

BREVES

Merkel promete 
“ajuda urgente” 
após cheias

O presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, teve ontem alta, 
depois de ter estado 
hospitalizado devido a uma 
obstrução intestinal. 
Bolsonaro, de 66 anos. tinha 
sido internado por queixas 
de dores abdominais e uma 
crise de soluços que já 
durava há vários dias, tendo 
os médicos equacionado a 
possibilidade de ser 
operado – o que não veio a 
verificar-se. “Tive de me 
submeter a uma dieta, fiz o 
que tinha de ser feito. 
Queria ir embora desde o 
primeiro dia, mas não me 
deixaram ir embora. Espero 
daqui a uns dez dias estar 
comendo aí um 
churrasquinho de costela”, 
disse aos jornalistas, após 
sair a pé do hospital 
particular Vila Nova Star, em 
São Paulo. Devido à facada 
que sofreu durante a 
campanha de 2018, 
Bolsonaro já passou por 
várias cirurgias na zona do 
abdómen, que o deixaram 
mais vulnerável a este tipo 
de problemas de saúde.

Bolsonaro tem 
alta após quatro 
dias no hospital

A vontade  
de reduzir  
a dependência 
europeia de 
abastecimento 
energético de 
países instáveis 
e perigosos  
foi uma  
das primeiras 
causas para  
o estímulo dado 
às energias 
renováveis  
na Europa.
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Champions. 
Benfica 
conhece 
hoje 
adversário

Hoje, a partir das 11h00 
em Lisboa, o Benfica fica 

a conhecer o adversário que 
terá pela frente na terceira 
pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões, no sorteio que se 
vai realizar em Nyon, na Suí-
ça. A equipa treinada por 
Jorge Jesus parte como cabe-
ça-de-série, estatuto que lhe 
permite evitar adversários 
como o Shakhtar Donetsk, 
Mónaco e uma outra equi-
pa, que sairá do embate en-
tre Celtic e Midtjylland. 

Entre os adversários pos-
síveis estão Genk, Spartak 
Moscovo e as equipas que 
vencerem os encontros PSV-
-Galatasaray e Rapid Viena-
-Sparta Praga. Caso o sorteio 
dite os russos, Jesus vai reen-
contrar Rui Vitória, treinador 
que o substituiu em 2015, 
quando foi para o Sporting.  

Na altura ficou célebre um 
bate-boca entre os dois téc-
nicos, quando Jesus abriu as 
hostilidades. “As ideias que 
estão lá são todas minhas.  
O Benfica não mudou nada, 
zero. Vou jogar contra uma 
equipa com as minhas 
ideias. Cheguei ao Sporting e 
mudei tudo. O cérebro já 
não está lá”, atirou então Je-
sus, que meses mais tarde 
voltou a picar o rival: “Para 
conduzir um Ferrari é preci-
so ter andamento para ele. 
Vamos ver se aquele Ferrari 
continua a andar.” 

Vitória acabou também 
depois por entrar na picar-
dia. “Os treinadores em Por-
tugal, em concreto o treina-
dor do Sporting, antes de 
chegar ao Benfica teve 20 
anos de carreira onde andou 
a ganhar algumas vezes e a 
perder outras, a ser despedi-
do umas vezes e contratado 
outras. Com a idade que eu 
tenho ele se calhar andava a 
lutar pela subida de divisão 
na II Liga”, atirou. 

Hoje há mais equipas por-
tuguesas que vão conhecer 
adversários, neste caso na 
Liga Europa. A partir das 
13h00, o Paços de Ferreira 
saberá quem vai defrontar 
na 3.ª pré-eliminatória da 
Conference League, a exem-
plo do Santa Clara, que con-
tudo ainda terão que supe-
rar a eliminatória com os 
macedónios do Shkupi. 

Portugal tem meia dúzia de 
verdadeiros candidatos 
aos dois pódios contratua-
lizados pelo Comité Olím-

pico de Portugal (COP) com o go-
verno para Tóquio 2020, pelo que 
se metade tiver êxito fica justifica-
do o reforço da aposta financeira 
no projeto olímpico. 

Os 18,5 milhões de euros (ME) 
investidos para Tóquio 2020, um 
aumento de 13,5% face aos 16 ME 
do Rio 2016, têm como objetivo 
concreto duas posições de pódio, 
12 diplomas (classificações até ao 
oitavo lugar), bem como 26 resul-
tados entre os 16 primeiros. 

Os desempenhos internacionais 
nos dois últimos anos, sobretudo 
em atletismo, judo e canoagem, 
mesmo tendo em conta os quadros 
competitivos condicionados em 
2020, devido à pandemia, auguram 
boas perspetivas, embora nem 
sempre estes tenham correspon-
dência em Jogos Olímpicos. 

“Não é possível estar no pico de 
forma nos Europeus e mantê-lo até 
aos Jogos. Grande parte dos meda-
lhados olímpicos resguardam-se 
em anos de Jogos Olímpicos”, ad-
vertiu José Manuel Constantino, 
após o Rio 2016, que se saldou pelo 
bronze de Telma Monteiro. 

No balanço dos últimos Jogos, o 
presidente do COP assumiu que o 
desempenho global não foi do seu 
agrado. “Ficámos aquém dos obje-
tivos e das nossas expectativas. Tí-
nhamos previsto que 25% dos atle-
tas, que estavam no nível de topo 
do apoio olímpico, chegassem às 
medalhas, ou seja, prevíamos duas, 
alcançámos uma. Prevíamos 12 di-
plomas, conseguimos dez. Esperá-
vamos 17 posições de semifinalis-
ta, tivemos 18”, enumerou Cons-
tantino, na audição parlamentar 
para avaliação da participação 
olímpica portuguesa no Rio 2016. 

Em Londres 2012, para os quais a 
tutela investiu 14,6 ME, Portugal 
conquistou uma medalha de pra-
ta, pelos canoístas Fernando Pi-
menta e Emanuel Silva em K2 1000 
metros, nove diplomas e teve 29 
posições dentro dos 16 mais bem 
classificados, ultrapassando os 24 
obtidos em Pequim 2008. 

Igualar o desempenho de Los 
Angeles 1984 e Atenas 2004, as úni-
cas edições em que a comitiva na-
cional conseguiu três medalhas, 
seria um sucesso para o maior in-

vestimento de sempre. Nos Esta-
dos Unidos, Carlos Lopes foi cam-
peão na maratona, enquanto Rosa 
Mota, que seria ouro em Seul 1988, 
alcançou a medalha de bronze na 
mesma especialidade, metal que 
António Leitão amealhou nos 5000 
metros. Já na Grécia, Obikwelu le-
vou a prata nos 100 metros e Sérgio 
Paulinho conseguiu o mesmo no 
ciclismo de estrada, tendo Rui Sil-
va conquistado o bronze nos 1500 
metros. 

A última vez que Portugal con-
quistou duas medalhas foi em Pe-
quim 2008, com o ouro de Nélson 
Évora no triplo salto e a prata de Va-
nessa Fernandes no triatlo. 

Nas 15 edições em que teve um 
atleta a subir ao pódio, houve duas 
com três medalhas, cinco com 
duas e oito com somente uma, sen-
do necessário recuar a Barcelo-
na 1992 para a derradeira edição 
sem portugueses nos pódios. 

Missão custou  
18,55 milhões de euros 
A missão portuguesa para Tó-
quio 2020 teve um valor total de 
18,55 milhões de euros inscritos no 
contrato-programa destinado ao 
Programa de Preparação Olímpica 
(PPO), para cobrir o período entre 
2018 e 2021. O valor “inclui o apoio 

No contrato celebrado entre o 
Instituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ), governo e Comi-
té Olímpico de Portugal, pode ler-
-se que o objetivo do período 2018-
-2021 é aproveitar “a experiência 
acumulada nos anteriores ciclos 
olímpicos” e “continuar a consoli-
dar o trabalho desenvolvido numa 
lógica de continuidade, sustenta-
bilidade e racionalidade”. 

De resto, e ainda segundo o con-
trato-programa, o vínculo anterior 
destacava 2,657 ME para o ano de 
2017, “correspondente ao primeiro 
ano do ciclo olímpico de Tó-
quio 2020”, concluído o Rio 2016. 

O adiamento dos Jogos para 
2021, devido à pandemia, veio tra-
zer alguns ajustes à forma como os 
valores foram distribuídos ao lon-
go do ano, com 700 mil euros a 
transitarem do bolo total de 5,735 
milhões de euros de 2020 para este 
ano. Esta verba reforçou os 3,525 
milhões de euros “destinado ao pa-
gamento das despesas decorrentes 
do PPO Paris 2024”, para permitir 
acompanhar o adiamento da pro-
va para este verão. 

Portugal vai estar representado 
por 92 atletas, em 17 modalidades, 
nos Jogos Olímpicos que vão ser 
disputados entre sexta-feira e 8 de 
agosto. LUSA 

Missão custou 18,5 M e contempla 
duas medalhas e 12 diplomas 
TÓQUIO 2020 Jogos Olímpicos arrancam na sexta-feira e Portugal vai estar representado por  
92 atletas de 17 modalidades. Última vez com duas medalhas conquistadas foi em Pequim 2008.

Telma (bronze no Rio 2016) é uma das esperanças portuguesas e será porta-estandarte em Tóquio.

Igualar desempenho 
de Los Angeles 1984 e 
Atenas 2004, com 
três medalhas, seria 
um sucesso para o 
maior investimento 
de sempre numa 
missão olímpica. 

à organização da missão portugue-
sa a Tóquio 2020 e apoios ao Pro-
grama de Preparação Olímpica 
(PPO) até final de dezembro de 
2021”, pode ler-se no contrato-pro-
grama de desenvolvimento des-
portivo, publicado em Diário da 
República em janeiro de 2018. 

Pouco antes, em dezembro de 
2017, uma resolução do Conselho 
de Ministros autorizava “a realiza-
ção da despesa relativa à execução 
do PPO Tóquio 2020” no valor má-
ximo depois fixado. 
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Volta a Portugal
Santander82a

Não perca toda a emoção da Volta de 4 a 15 de Agosto!

www.volta-portugal.pt
 facebook.com/voltaaportugal  .  instagram.com/voltaportugal

Patrocinadores Oficiais

Patrocinadores Oficiais - CamisolasPatrocinador Principal

Fornecedores Oficiais

Parceiros MediaParceiros Oficiais
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O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu ontem a 108.ª 
Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, integrado no 
pelotão, no final da 21.ª e última etapa conquistada pelo belga Wout van 
Aert (Jumbo-Visma). Dez meses depois de estrear-se a vencer o Tour, 
Pogacar, de 22 anos, é agora o mais jovem bicampeão da prova francesa, 
e foi acompanhado no pódio final pelo dinamarquês Jonas Vingegaard 
(Jumbo-Visma) e pelo equatoriano Richard Carapaz (INEOS). A 21.ª e 
última etapa foi ganha por Van Aert, que, um dia depois de vencer o 
contrarrelógio, cortou a meta com o tempo de 02:39.37 horas.

Pogacar confirma vitória na Volta a França

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu ontem o Grande Prémio da Grã-
-Bretanha de Fórmula 1 e aproximou-se da liderança do holandês Max 
Verstappen (Red Bull), que se despistou na primeira volta precisamente 
numa disputa com o britânico. Hamilton terminou as 52 voltas ao traçado 
de Silverstone com o tempo de 1:58.23,283 horas, deixando o 
monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, a 3,871 segundos, e o 
finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 11,125. Com esta oitava 
vitória em Silverstone, o campeão do mundo tem agora 177 pontos no 
campeonato, ficando a oito do líder Max Verstappen.

Hamilton vence e Verstappen despista-se 
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Francisco Louçã  
“Para se ter sucesso 
numa rede social 
a melhor receita  
é o máximo de raiva”   
SOCIEDADE O título do mais recente livro de Francisco Louçã  
é provocador: O Futuro Já Não É o Que Nunca Foi. É a vez de o político  
e economista ser substituído pelo ensaísta e em 200 páginas confrontar  
o leitor com uma análise de um nada admirável mundo novo. 

ENTREVISTA JOÃO CÉU E SILVA

Desta vez, o leitor tem de se-
parar Francisco Louçã da-
quele que melhor conhe-
ce de declarações políticas 

e deixar-se levar por uma perspicaz 
radiografia pelas grandes alterações 
sociais – e tecnológicas – vividas no 
planeta neste século XXI; as de an-
tes, as de durante e as que se pre-
veem ser as do pós-pandemia da co-
vid-19. Quanto à mudança de regis-
to neste volume, Louçã não nega 
que “a identidade de cada pessoa 
seja sempre única”. Afirma que tem 
“uma história e faço parte dela. Este 
livro é mais ensaístico no sentido de 
ser mais de reflexão e menos de pro-
posta”. Sendo o primeiro livro com 
este perfil, a justificação de o escre-
ver é: “Perceber o mundo e o modo 
como podemos intervir nele, ante-
cipar problemas, trazer ideias e so-
luções.” 

As razões para ter escrito O Futuro 
Já Não É o que Nunca Foi devem-se 
às “dificuldades que a democracia 
enfrenta devido à poluição comuni-
cacional e à perturbação da organi-
zação da hegemonia que ameaçam 
o quotidiano e exigem muito mais 
do que uma visão simplista e de cur-
to prazo”. Está consciente de que esta 
é uma reflexão difícil, principalmen-
te pelo que está na origem das mu-
danças na sociedade. Dá exemplos: 
“A sociedade do medo, a criação do 
susto como forma de comunicação, 
a perturbação permanente das rela-
ções entre pessoas. Situações que 
degradam não só a democracia mas 
alteram a forma de ver.” 

É um trabalho que não resulta de 
mais tempo livre durante a pande-
mia, garante: “Deve-se a ter escrito 
três longos ensaios, os quais modi-

fiquei bastante nesta versão. O pri-
meiro era sobre a sociedade do 
medo e o paradoxo criado pela 
pandemia, um vírus que nos faz ter 
medo das pessoas que mais ama-
mos ou de que somos mais próxi-
mos e com quem a aproximação é 
perigosa.” Acredita que o vírus 
“será sempre passageiro, mas a so-
ciedade do medo evoca outro tipo 

de perceções e de fragilidades, bem 
como de imposição da regra e da 
mudança do senso comum”, o que 
o levou a perguntar “porque num 
século XXI, iluminado pela razão, é 
um tempo de obscurantismo que 
ressurge, bem como de violência, 
de submissão e de desprezo pelos 
outros, impondo-se uma cultura 
de raiva como forma de organiza-
ção do poder. Um quadro que é 
novo, mas irá muito além dos me-
ses de pandemia que ainda esta-
mos a viver”.  

 
Começa o livro com uma frase de 
Dickens em que este afirma que os 
tempos ditos excecionais são 
iguais a todos os outros. Escolheu-a 
por caracterizar o período em que 
vivemos? 
Sim. É uma frase muito citada esse 
princípio do livro Um Conto de Duas 
Cidades, em que escreve “foi o me-
lhor dos tempos, foi o pior dos tem-
pos”, mas raramente é citada a se-
quência da frase, em que Dickens 
refere que “sempre foi assim que 
nos foi dito” e que a banalização 
dessa ideia faz que o passado seja 
muito embelezado pelas nossas 
memórias e que o futuro seja apre-
sentado como promessa sorriden-
te. Aliás, Alejo Carpentier dizia “todo 
o futuro é fabuloso” porque nos 
prometem “amanhãs que cantam”. 
O que quererão dizer essas pala-
vras? Que é fabuloso por ser uma 
fábula ou uma narração ficcional e 
improvável, ou será mesmo ex-
traordinário? É nessa ambiguidade 
que procuro ler os sinais dos dias 
de hoje. 
Cita também outro escritor, Javier 
Marías, em que este sentencia que 

nos condiciona mais o futuro do 
que o passado… 
O futuro é um lugar de encruzilha-
das e em que há escolhas a fazer, já 
que o passado é mesmo uma água 
que passou por baixo das pontes e 
não voltará. No entanto, se o futu-
ro é mais perturbante, talvez haja 
passados que são reescritos para 
justificar a imposição de escolhas 
para o futuro. O passado está sem-
pre a ser reconstruído pelos donos 
do presente, porque é neste tempo 
que se determinam todas as esco-
lhas. 
Passados 266 anos sobre o terra-
moto de 1755, já foi ultrapassado o 
maior medo português? 
O terramoto foi um acontecimento 
brutal, principalmente para os ilu-
ministas europeus, porque come-
çava a surgir na Europa a ideia de 
que escolhemos o nosso destino em 
vez de existir uma predeterminação 
divina. Essa catástrofe monumen-
tal leva Voltaire a escrever o seu poe-
ma de indignação, em que diz “Lis-
boa está arruinada e dança-se em 
Paris”. Uma situação que marcou 
muito Portugal com a transforma-
ção da vida pública devido ao mar-
quês de Pombal e também às ideias 
europeias. Era o grande medo, ra-
cionalizável porque não tem expli-
cação. O terramoto acontece e não 
se pode prever. Os medos da socie-
dade moderna são distintos porque 
enraizados na criação de culturas. 
O medo do desemprego, do empo-
brecimento, da violência sobre as 
mulheres e as crianças, de uma so-

ciedade racista, medos que resultam 
de uma máquina trituradora do 
tempo e a que procuramos respon-
der com a democracia e responsabi-
lidade. Na pandemia, vivemos isso 
nos últimos dois anos com o Serviço 
Nacional de Saúde que, sabemos, é 
a base da democracia e no entanto 
foi um ponto da disputa, devido aos 
processos de mercantilização da 
vida humana.  
A pandemia fará esquecer os me-
dos anteriores ou fixará definitiva-
mente a sociedade do medo? 
Não fará esquecer os medos ante-
riores, mas esses também nos ensi-
nam formas de resposta. Talvez seja 
importante perceber como é que a 
democracia deve ser transparente 
para ser responsável. O efeito de 
isolamento da pandemia multipli-
cou a virtualização da vida e essa si-
tuação deu um poder gigantesco a 
empresas de comunicação como 
nunca existira até agora a nível 
mundial. É o caso de empresas 
como o Facebook, o Instagram e o 
WhatsApp, que contam com um 
terço da população mundial e têm 
aumentado a criação de identida-
des falsas e de bolhas de discursos 
de ódio, entre outras situações. As 
ameaças são maiores agora, pois 
resultam de empresas muito mais 
poderosas do que os governos da 
maior parte dos países e com uma 
capitalização de dois triliões de dó-
lares. Só o valor do Facebook é 
aproximadamente o que seria a 
produção e os rendimentos de 50 
milhões de portugueses.  

“Sempre houve ilusões 
de identidade e formas 
de relação diferentes, 
mas é distinto um 
mundo em que a 
informação tem uma 
intermediação 
reconhecível e legislada 
– a rádio, a televisão,  
os jornais – ou quando 
este espaço passa para 
1500 milhões de pessoas 
que podem produzir 
informação.” 

O uso das redes sociais está 
a criar uma sociedade pouco 
transparente e em que o 
utilizador se esconde sob  
a capa do anonimato.
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LANÇAMENTOS

O assunto em causa no livro 
Einstein e Lenine – Polémicas 
Filosóficas da Ciência 
Soviética, de autoria do físico 
Boris Hessen, pode conter 
partes de difícil compreensão 
para os leitores leigos, mas 
nada que impeça um 
entusiasmante mergulho 
nestas centenas de páginas 
que chegaram recentemente 
às livrarias. Para isso, em muito 
conta a importante introdução 
de mais de 40 páginas do 
investigador Rui Borges, que 
anteriormente publicou Boris 
Hessen – o Cientista 
Subversivo. Nessa introdução, 
começa por recordar Hessen, 
“figura hoje pouco conhecida 
fora de um restrito círculo 
académico”, mas que teve um 
papel importante na física 
soviética e com repercussões 
ao nível da ciência mundial. 
Alerta que o volume não é 
sobre a ascensão do líder mas 
a “contribuição de Hessen e 
dos seus aliados e à influência 
duradoura que as suas ideias 
tiveram entre alguns dos 
principais cientistas soviéticos”. 
Foi ele quem impediu a física 
do país de recuar décadas, 
mesmo que se tivesse 
comprometido com a filosofia 
marxista e sido capaz de 
implantar uma “flexibilidade 
intelectual” em relação ao seu 
trabalho. Tal como o título 
indica, parte deste livro reúne 
vários dos trabalhos em que 
Hessen faz o enquadramento 
filosófico dos conceitos físicos 
da relatividade de Einstein e 
demonstra que “os 
pressupostos epistemológicos 
nela implícitos são compatíveis 
com o materialismo dialético”. 
A introdução explica ainda a 
reabilitação posterior do físico 
após ter sido banido da ciência 
dos tempos da União 
Soviética.

Física,  
o “departamento”  
da ciência que  
Estaline não sufocou

EINSTEIN E LENINE  
EM MOSCOVO 
Boris Hensen 
Editora Parsifal 
271 páginas

A reedição atualizada da biografia 
do cardeal D. António Ribeiro por 
ocasião do centenário do seu 
nascimento é um ótimo contributo 
para entender o retrato dos 
tempos complexos em que viveu, 
primeiro como auxiliar do cardeal 
Cerejeira e depois com o pós-25 
de Abril de 1974. O subtítulo 
“Herança perturbadora” é desde 
logo um bom enquadramento 
sobre as esperanças em quem 
sucede a um antecessor “vitalício” 
e que assume a cátedra da Sé de 
Lisboa em 1971 no meio de 
violentas contestações ao rumo da 
Igreja portuguesa. Além da referida 
herança, em que se destaca uma 
crise de vocações e o abandono 
de muitos sacerdotes, respirava-se 
ainda os efeitos do Concílio 
Vaticano II e vivia-se uma situação 
política muito crítica com o fim do 
anterior regime. D. António 
também não facilitava as relações 
com a ditadura, recusando o efeito 
da censura por exemplo, e não era 
personalidade do agrado de 
Salazar. Todo esse percurso está 
descrito na primeira meia centena 
de páginas, após o que se segue 
uma série de depoimentos sobre 
D. António, uma reportagem dos 
dois autores com o cardeal sobre 
um dia de trabalho e a fechar – em 
60 páginas – a longa entrevista 
concedida ao Diário de Notícias, 
que os mesmos fizeram, por 
ocasião dos 25 anos da sua 
nomeação como patriarca de 
Lisboa. Uma conversa que era uma 
exceção ao perfil habitual e que 
decorreu durante meia dúzia de 
horas. Basta chegar à terceira 
página da entrevista para se 
perceber a importância desta, 
designadamente quando se entra 
na polémica área dos “efeitos do 
Concílio”. O divórcio, a ordenação 
de diáconos casados, o papel da 
mulher na Igreja e a relação com 
protagonistas políticos proscritos 
do regime são alguns dos pontos 
altos desta conversa a três.

Biografia de  
D. António, o bispo 
que recebeu uma 
herança perturbadora 

D. ANTÓNIO RIBEIRO  
– PATRIARCA DE LISBOA 
José António Santos  
e Ricardo de Saavedra 
Editora Paulinas 
212 páginas

Considera que se vive do “outro 
lado do espelho”, mesmo que não 
seja uma realidade recente? 
Não é, sempre houve ilusões de 
identidade e formas de relação dife-
rentes, mas é distinto um mundo 
em que a informação tem uma in-
termediação reconhecível e legisla-
da – a rádio, a televisão, os jornais – 
ou quando este espaço passa para 
1500 milhões de pessoas que po-
dem produzir informação. Se essa é 
uma enorme vantagem em termos 
de direito de expressão, também é 
perturbada por uma parte significa-
tiva ser feita sob anonimato, estimu-
lando a violência, a euforia e a cultu-
ra de ódio, e em que a viralização de-
pende das emoções mais boçais. 
Para se ter sucesso numa rede social, 
a melhor receita é ter o máximo de 
raiva e exprimir o máximo de violên-
cia. Portanto, esta espiral de enun-
ciados de uma nova linguagem que 
se vive hoje no mundo baseia-se 
num modelo de identidade em que 
a falsificação é um instrumento po-

deroso, seja da identidade da pes-
soa, do seu perfil ou das suas rela-
ções. É por isso que nenhuma casa 
de apostas daria a candidatos ab-
solutamente implausíveis como 
Trump e Bolsonaro alguma razoabi-
lidade para a sua eleição e foi o que 
se viu. A nova linguagem inunda a 
vida social, a política, as profissões e 
o dia-a-dia das pessoas, e ao absor-
ver as suas comunicações torna-se 
um profundo fator de poluição. 
Pode-se quase parodiar o título do 
livro de Aldous Huxley, Admirável 
Mundo Novo. Sairá reforçado desta 
pandemia? 
Huxley referia-se a um mundo fe-
chado e totalitário. É verdade que 
agora há elementos de Admirável 
Mundo Novo, até porque o controlo 
total aumentou significativamente. 
Alguns países europeus foram for-
çados a proibir o Street View da Goo-
gle porque descobriram que a cap-
tação das imagens era feita por uni-
dades móveis que registavam os 
wi-fi das casas por onde passavam. 
Se somarmos a isso empresas de se-
guros que usam informação pessoal 
do Facebook para determinar se a 
pessoa é mais ou menos fiável, que 
os bancos concedem crédito em 
função de um algoritmo social, que 
as empresas contratam a partir de 
informação que existe no Instagram 
e outras redes sociais, percebe-se 
que a nossa vida passou a ser um 
tempo de atenção num admirável 
mundo novo. Basta ver que em Por-
tugal, em média, as pessoas estão 
mais tempo nas redes sociais do que 

O FUTURO 
JÁ NÃO É O 
QUE 
NUNCA FOI 
Francisco 
Louçã 
Bertrand 
Editora 
216 páginas
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a dormir! Estamos sempre a produ-
zir dados para essas empresas, daí 
que, não vivendo o mundo fechado 
de Huxley, a nossa abertura acaba 
por ser a nossa prisão, pois produzi-
mos cada vez mais dados que serão 
comercializados. 
A meio do livro passa a dedicar es-
pecial atenção às redes sociais, 
aos nativos e migrantes digitais. 
Esta é a nova forma de criar a reali-
dade? 
Absolutamente, por isso os jovens 
hoje usam cada vez mais o Face-
book do que a geração anterior e 
mais o TikTok ou o Instagram, que 
são mais baseados na imagem. 
Contudo, o acesso a informação 
sobre o noticiário mundial já passa 
em certas gerações realizado a par-
tir das redes sociais, onde o proces-
so de responsabilização é muito 
mais limitado e a possibilidade de 
manipulação gigantesca. Daí que o 
grotesco ocupe o espaço social 
com, por exemplo, as teorias anti-
vacinas ou terraplanistas.  
Tem um capítulo intitulado “Con-
trolar os controladores”. Ainda se 
vai a tempo? 
Sim, aliás as piores tragédias sociais 
da nossa história foram vencidas 
pelas forças democráticas e houve 
capacidade para responder a situa-
ções muito complexas. Pode-se di-
zer que a planetarização das gran-
des dificuldades da humanidade 
exige uma resposta articulada à es-
cala mundial, sejam as alterações 
climáticas ou de empresas de co-
municação, bem como no caso de 
outras formas de perturbação da 
convivência e da disputa social. 
Porventura, será mais difícil do que 
no passado, mas os problemas que 
a humanidade criou têm de ser re-
solvidos por ela e não há outra al-
ternativa. Existe um potencial mui-
to forte democrático, socialista e re-
publicano na perceção dos bens 
comuns e na exigência de uma vida 
social que os respeite.  
Começa o livro através da leitura 
de escritores, demonstrando que 
os romances foram das melhores 
interpretações da história. Ainda é 
assim ou tudo se tornou mais com-
plexo? 
Num livro que publiquei recente-
mente sobre o sistema financeiro 
norte-americano, com o colega 
Michael Ash, pedi a Eduardo Lou-
renço que escrevesse o prefácio. Ele 
perguntou-me porque fazia esse 
pedido a um homem da cultura 
para escrever sobre finanças, no 
entanto escreveu um texto fasci-
nante e em que justificava que a fi-
nança é o centro do mundo e a ar-
ticulação nuclear do poder. Conti-
nuo a achar que uma pessoa como 
ele, ou um grande romancista, seja 
uma boa porta para a perceção da 
complexidade do mundo, como 
raras outras o possam fazer. Esta 
confrontação sobre os modos de 
vida é em muito sobre a cultura da 
sociedade e permite imaginar 
mundos novos, compreender as 
pessoas e as suas relações. 
dnot@dn.pt
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Na última sessão da secção 
Cannes Première o fes -
tival ganhou um herói. 
Chama-se Dario Argento 

e aos 81 anos torna-se ator de corpo 
inteiro em Vortex, depois de uma 
vida inteira a filmar o horror. É a nova 
excentricidade de Gaspard Noé, ci-
neasta franco-argentino que desta 
vez não filma sexo nem violência fí-
sica. Filma uma outra violência, 
aquela que diz respeito aos horrores 
da demência na terceira idade. Fil-
me-experiência sobre esse bafejar 
invisível da morte e onde além do ci-
neasta de Suspiria há também Fran-
çoise Lebrun, mítica atriz de Jean 
Eustache e do não menos mítico  
A Mãe e a Puta (1973). Mas é em Da-
rio Argento que todos os olhares es-
tacam, uma presença de uma verda-
de assustadora. 

Da Palma de Ouro justíssima para 
Titane nasceu também um novo 
rosto, ou melhor, corpo. É o de 
Agathe Rousselle, atriz, editora, fotó-
grafa e manequim. Nos seus olhos 
está uma intensidade fatal, uma 
energia nervosa. A perfeição para 
um papel em que do seu corpo sai 
óleo em vez de sangue. Sem esta 
transformação body horror o filme 
de Julia Ducournau seria outro. 
Rous selle torna-se literalmente uma 

disrupção monstruosa que é sinal 
destes tempos de novos corpos. 

Herói foi ainda Song Kang-ho, 
ator coreano celebrizado por Para-
sitas e neste ano jurado. O heroísmo 
passa não só pela coragem de pre-
miar um gesto de provocação como 
Titane, mas também por estar em 
ponto de rebuçado no thriller 

Tilda Swinton 
aplaudiu de pé  
a equipa de Vortex 
na sessão de 
encerramento da 
nova secção Cannes 
Première e 
confirmou ao DN 
convite para vir a 
Portugal em breve.

Emergency Declaration, pequena 
grande surpresa de Han Jae-rim, 
exibido na seleção oficial fora de 
competição. Ele é um detetive a 
tentar investigar o caso de um ata-
que terrorista num avião com um 
coronavírus. Sim, um thriller a fan-
tasiar um contágio viral em tempos 
de pandemia. Acima de tudo, entre-

Heroínas e heróis de Cannes
RESCALDO Foram os nomes que marcaram o festival, entre prémios e aclamações. Figuras 
que funcionaram como lanternas para uma prova de vida de um cinema em mutação, entre 
revelações e consagrados.

TEXTO RUI PEDRO TENDINHA, em Cannes

tenimento à Hollywood como 
Hollywood já não sabe fazer. 

Mas mesmo sem prémio de inter-
pretação, Tilda Swinton foi uma das 
vencedoras de Cannes. Esteve com 
três filmes, foi a mais fashionista das 
estrelas na carpete vermelha, pro-
meteu vir a Portugal e era frequente-
mente apanhada a ver cinema, coi-

sa rara nos atores que estão em Can-
nes. Em The French Dispatch, de Wes 
Anderson, fazia um boneco algo ca-
ricatural, em The Souvenir – Part II, 
de Joanna Hogg, voltava a contrace-
nar com a filha Honor Swinton Byr-
ne, mas é em Memoria que se sente 
toda a sua vocação para se “apagar”. 
Neste caso num limbo entre o sono 
e a morte no certeiro espetáculo hip-
notizante de Apichaptong Weere-
sathakul. Swinton, já agora, é tam-
bém a produtora deste filme agracia-
do com o prémio do júri. 

Depois, impossível uma galeria 
de heróis não ter os Sparks, anteon-
tem felizes na gala a receber o pré-
mio de realização de Annette, o mu-
sical criado por eles e dirigido por 
Leos Carax. Os manos Mael foram a 
banda sonora permanente do festi-
val e tiveram direito a sessão surpre-
sa de The Sparks Brothers, retrato de 
um duo que mudou a face da pop 
americana. Trata-se de um docu-
mentário de Edgar Wright previsto 
para chegar em breve aos cinemas 
portugueses. 

Herói para o futuro talvez possa 
ser David Pinheiro Vicente, cineas-
ta português da Cinéfondation, on -
de esteve com o projeto ainda mui-
to no começo da sua primeira lon-
ga-metragem. Chama-se Entre o 
Passado e o Futuro e vai ter como 
produtor Luís Urbano. O principe-
zinho do cinema português esteve 
neste programa de residências e 
participou de um programa de pi-
tching para financiamentos. Desta 
edição, elegeu Cow, documentário 
magnífico de Andrea Arnold, como 
filme preferido. A vantagem de estar 
nesta fundação é que dá créditos 
para o amanhã... 

Estes foram alguns dos super-he-
róis de um festival que salvou o ci-
nema. 
dnot@dn.pt

Para lá do turbilhão Titane, 
o belo e perturbante filme 
de Julia Ducournau que 
arrebatou a Palma de Ou -

ro da 74.ª edição do Festival de 
Cannes, vale a pena recordar que a 
consagração do seu “futurismo” 
não foi incompatível com uma cui-
dadosa gestão de memórias. Nesta 
perspetiva, importa destacar a pre-
sença de Marco Bellocchio na ceri-

mónia de encerramento, para rece-
ber uma Palma honorária. 

Confessando que a emoção do 
momento era reforçada pela sua 
idade (nasceu em Piacenza, na re-
gião da Emilia-Romagna, em 
1939), Bellocchio fez questão de re-
cordar um episódio particular-
mente grato, vivido em Cannes – 
foi em 1980, quando o seu filme 
Salto no Vazio, drama intimista 

Por um cinema de 
imaginação e coragem
ENCONTROS  Os Rendez-Vous de Cannes voltaram  
a proporcionar algumas boas conversas com figuras 
emblemáticas do cinema, incluindo o veterano Marco 
Bellocchio, distinguido com uma Palma de Ouro honorária.

TEXTO JOÃO LOPES, em Cannes

centrado na relação atribulada de 
um homem com a sua irmã, rece-
beu os dois prémios de interpreta-
ção do festival, para Michel Piccoli 
e Anouk Aimée. 

O festival encara a presença de 
personalidades como Bellocchio a 
partir de uma perspetiva pedagógi-
ca: trata-se de promover encontros 
com aqueles que, pelo talento e 
pela diversidade da experiência, 
podem ajudar a compreender o ci-
nema para lá de qualquer abstra-
ção, através do trabalho muito con-
creto da criação. Além de Belloc-
chio, os Rendez-Vous de Cannes 
acolheram Jodie Foster (também 
Palma de Ouro honorária), Bong 
Joon-ho (vencedor da edição de 
2019, com Parasitas), Isabelle Hup -
pert, Steve McQueen e Matt Da-
mon (todos os encontros, com cer-
ca de uma hora de duração, estão 
disponíveis no site do festival). 

A conversa com Isabelle Huppert 
envolveu um tema clássico a que, 
profissionalmente, a atriz nunca foi 
alheia: as diferenças e cumplicidades 

Marco Bellocchio 
evocou memórias muito 
pessoais nos Rendez-
-Vous de Cannes.

entre a composição em palco e a in-
terpretação cinematográfica. Hup -
pert deu conta de uma curiosa pers-
petiva: “O teatro é um pouco como 
uma terra em pousio sobre a qual 
criamos um mundo. O ator participa 
na criação desse mundo, em trans-
formação através de cada represen-
tação. No cinema, o mundo é criado 
no momento da montagem – é defi-

nitivo, é o que vai ficar. No teatro, é 
efémero, aquilo morre.” 

Matt Damon deu conta de expe-
riências de trabalho muito diversi-
ficadas, desde um grande em-
preendimento como O Resgate do 
Soldado Ryan (1998), de Steven 
Spielberg, até uma produção vis -
ceralmente independente como 
Gerry (2002), de Gus Van Sant – a 
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Uma das motivações 
para atribuir ao cabo-
-verdiano o estatuto 
de língua oficial será 

garantir que crianças e jovens 
possam ler e escrever na sua lín-
gua materna, porque é em lín-
gua materna que descobrimos, 
categorizamos e entendemos a 
realidade que nos rodeia, e é 
com ela que melhor expressa-
mos pensamentos, sentimen-
tos, emoções e saber. 

Qualquer professor sabe que, 
da perspetiva do ensino, é cru-
cial a distinção entre a língua 
como objeto de estudo (e.g. a lín-
gua materna do aprendente, a 
língua dominante na comuni-
dade, as línguas estrangeiras) e a 
língua como veículo de trans-
missão de conhecimentos (usa-
da para lecionar as disciplinas 
do currículo, inclusive a língua 
em causa, quando tomada 
como objeto de estudo). Por ou-
tro lado, qualquer professor de 
línguas sabe que a sua aborda-
gem pedagógica é obrigatoria-
mente condicionada pelo esta-
tuto que a língua que ensina ou 
com a qual ensina tem na comu-
nidade (materna, segunda, es-
trangeira, de acolhimento, de 
herança), i.e. os métodos de en-
sino diferem consoante esse es-
tatuto. Também por isto é im-
portante clarificar e definir o es-
tatuto das línguas. 

Fará obrigatoriamente parte 
do processo de oficialização do 
cabo-verdiano definir as suas 
funções no plano nacional, so-
cial e educativo, i.e. as planifica-
ções do estatuto da língua, do 
corpus e do ensino deverão ser 
pensadas em conjunto. A língua 
cabo-verdiana fará desejavel-
mente parte do sistema de ensi-
no, a par do português, num sis-
tema educativo que espelhe a si-
tuação linguística da sociedade 
cabo-verdiana: uma sociedade 
bilingue com uma educação bi-
lingue, conceito definido pela 
UNESCO como a educação que 
prevê o uso de duas ou mais lín-
guas como meio de instrução.  

Constituir o cabo-verdiano 
como língua de alfabetização 
parece não apenas adequado e 

desejável, mas lógico e inevitá-
vel. O documento Mother tongue 
and early childhood care and 
education: synergies and 
challenges (Língua materna e 
cuidados e educação na primeira 
infância: sinergias e desafios, 
2020, UNESCO, online) sintetiza 
muito bem o mais forte argu-
mento em favor da alfabetização 
em língua materna: as pessoas 
só aprendem a ler (i.e. descodifi-
car as relações entre as letras e os 
sons, as palavras, as frases e o si-
gnificado) uma vez na vida. As 
crianças devem iniciar as suas 
aprendizagens escolares a partir 
do que lhes é conhecido (não é 
assim que aprendemos seja o 
que for?), neste caso a sua língua 
materna, e não numa língua que 
não conhecem. Estas crianças 
adquirirão, assim, sólidas com-
petências de literacia, ficando 
aptas a transferi-las da língua 
materna para a língua segunda e 
para outras línguas.  

Contudo, para levar a cabo 
uma alfabetização adequada em 
língua materna, é necessário 
que esta esteja codificada, que 
tenha uma ortografia estável e 
consensual, disponha de recur-
sos descritivos (e.g. dicionários e 
gramáticas) e pedagógicos (e.g. 
materiais didáticos, professores 
capacitados). Seria estranho exi-
gir aos professores dos ensinos 
pré-primário e básico que, além 
de transmitirem conhecimento, 
tivessem de produzir o conheci-
mento que ensinam, sem sus-
tentação adequada. Tudo o que 
aqui se diz para o contexto cabo-
-verdiano é aplicável em outras 
geografias da língua portuguesa. 

Conhecemos projetos-piloto 
do Estado cabo-verdiano, em 
meados da década passada, 
para instituir o ensino bilingue; 
parece, porém, que esses proje-
tos estão suspensos. Espera-se 
que este “compasso de espera” 
leve à introdução do cabo-ver-
diano no sistema de ensino de 
forma profícua e sustentável. 

 
 
Professora e investigadora,  
coordenadora do Portal  
da Língua Portuguesa

Oficializar a língua  
cabo-verdiana? – 2

Opinião  
Margarita 
Correia

Candidaturas 

até dia 

7 de agosto

14 ANOS - MATOSINHOS
8.º ano da Escola Secundária Garcia da Orta

 
 “Sou venezuelano e cheguei a Portugal em 2017. 
No início tive algumas dificuldades na adaptação, 

mas em poucos meses melhorei imenso e com 
esforço e dedicação consegui tirar excelentes 

notas. Ter ganho o prémio do Regresso às Aulas em 
2018 foi, para além de uma boa recompensa, uma 
motivação para continuar perseverante perante as 
dificuldades. Já passaram três anos e continuo com 

o meu empenho e mantenho as boas notas para 
alcançar os meus objetivos e metas futuras, que 

passam por ser engenheiro”.

regresso
às aulas

Conheça as condições de participação em jn.pt/iniciativas 
A participação não dispensa a leitura atenta ao regulamento.

 LUÍS GONÇALVES FÁLCON  
 Premiado em 2018 

CONHEÇA ALGUNS PREMIADOS,

 OS SEUS TESTEMUNHOS

 E PERCURSOS DE SUCESSO!

PUB

primeira mobilizando uma equipa 
imensa, por vezes utilizando uma 
dezena de câmaras em simultâneo; 
a segunda feita na Argentina com 
dois atores (Casey Affleck era o 
companheiro de aventura) e um 
grupo de apenas seis pessoas. Em 
qualquer caso, mantendo um prin-
cípio: “Escolho os meus filmes em 
função do realizador.” 

Como uma espécie de tradição 
paralela, o mercado livreiro francês 
apresentou novidades direta ou in-
diretamente relacionadas com o 
Festival de Cannes, incluindo um 
estudo sobre Leos Carax (autor de 
Annette, o filme de abertura): é da 
autoria de Jérôme d’Estais e intitu-
la-se La Petite Géographie Reinven-
tée de Leos Carax. Do delegado-ge-
ral do festival, Thierry Frémaux, foi 
lançado um ensaio autobiográfico, 
Judoka, reavaliando a sua trajetória 
cinéfila a partir do gosto pela práti-
ca do… judo. Ou como diria o sábio 
Bellocchio: não há cinema sem 
“imaginação e coragem”.  
dnot@dn.pt

Cannes  
em Portugal 

A seleção oficial vai poder ser 
quase toda vista nos cinemas 
nacionais. As distribuidoras 
não andaram a dormir. 
Oficialmente são estes os 
filmes adquiridos para além 
de Annette, já em exibição 
com resultados desoladores. 
 
Benedetta  
Paul Verhoeven 
A Hero  
Asghar Farahadi 
Bergman Island  
Mia Hansen-Love 
Petrov’s Flu  
Kirill Serebrennikov 
Tous s’Est Bien Passé 
François Ozon 
Titane  
Julia Ducournau 
Tre Piani  
Nanni Moretti 
The Story of My Wife   
Ildikó Enyedi 
France  
Bruno Dumont 
Les Olympiades  
Jacques Audiard 
Flag Day  
Sean Penn 
Red Rocket  
Sean Baker 
Drive My Car  
Ryusuke Hamagushi 
Ahed’s Knee  
Nadav Lapid 
The Worst Person in the 
World –  
Joachim Trier 
Memoria   
Apichaptong Weeresathakul 
The French Dispatch  
Wes Anderson
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Telescópios. 
Vamos descobrir 
o universo nestas 
noites de verão?
ASTRONOMIA É esta a proposta que lhe 
fazemos: liberte a curiosidade que há em si. 
Com um pouco de investimento – e algum 
tempo – veja com os seus olhos quão fascinante 
e grandioso é o cosmos em que vivemos.

As estrelas sempre exerce-
ram um fascínio irresistí-
vel sobre o ser humano, 
que é transversal a todas as 

culturas. Desde que olhámos para o 
céu que pensamos “o que está lá em 
cima?” 

Sabemos à partida que é impossí-
vel reproduzir “em casa”, por muito 
bom que seja o equipamento, as in-
críveis imagens do telescópio espa-
cial Hubble, acessíveis em qualquer 
lugar, no smartphone. Mas nada é 
capaz de substituir a magia de ver, 
pelos seus olhos, num telescópio, os 
anéis de Saturno, numa noite de ve-
rão estrelada. Experimente! 

Há no mercado telescópios prati-
camente para todos os preços e ex-
periências, desde as dos astróno-
mos mais experimentados às dos 
que, literalmente, “não percebem 
nada disto”. 

Comecemos pelo princípio. O ele-
mento mais importante de um tele-
scópio é a abertura: o diâmetro da 
lente ou espelho que recolhe a luz do 
que está a ser focado. Por norma, 
este valor é indicado em milímetros 
e o mínimo considerado aceitável 
são 70 mm, preferencialmente mais. 

Lembre-se, ao observar o céu está 
a tentar ver a luz de objetos a minu-
tos, horas ou mesmo anos-luz de 
distância, luz essa muito ténue.  
O que é relevante na lente do tele-
scópio é a sua capacidade de captar 
essa pouca luz o mais possível para 
que consiga vê-la. Esqueça a ideia 
de lentes zoom de x ampliações, que 
neste caso pouco interessam. 

O segundo fator importante nem 
tem que ver com o telescópio – é 
mesmo a base. Não adianta ter o 
melhor telescópio do mundo se 
este estiver mal suportado. Qual-
quer pequena vibração impede 
uma boa observação. Um simples 
tripé de fotografia pode não ser a 
melhor solução. Ao investir num 
aparelho deste género, não “corte” 
nesta parte. Provavelmente será o 

TEXTO RICARDO SIMÕES FERREIRA

suficiente para dar cabo de toda a 
experiência. 

Os telescópios dividem-se em 
três tipos: refrator, refletor e catadió-
trico. O primeiro é o mais próximo 
do imaginário popular – só tem 
uma lente na frente do tubo e é tam-
bém conhecido como telescópio de 
Newton. O segundo utiliza um es-
pelho na parte de trás do tubo para 
aumentar a ampliação – tem a des-
vantagem de ser um pouco mais 
frágil. O terceiro usa uma combina-
ção de lentes e espelhos, o que obri-
ga a um design mais compacto – 
mas arrisca precisar de manuten-
ção periódica. 

As sugestões de aparelhos que se 
seguem prometem boas observa-
ções, desde que as condições atmos-
féricas o permitam. Quem o diz é o 
site especializado Space.com (que 
consultámos, tendo em conta a es-
pecificidade desta matéria). 

Uma última nota: as cidades so-
frem daquilo a que os astrónomos 
chamam de “poluição luminosa”, 
isto é, a luz artificial das ruas e das ca-
sas refletida para o céu impossibilita 
a observação das estrelas. Por isso, 
pegue no seu telescópio e vá para 
um sítio longe da civilização. De 
gente. E mergulhe nas estrelas. 

Faz (quase) tudo sozinho 
A linha NexStar da Celestron é mui-
to bem reputada no meio – e há boas 
razões para isso. Estes telescópios 
catadiótricos são fáceis de usar e as 
suas lentes de 150 mm têm abertura 
suficiente para captar até galáxias 
distantes. 

Talvez a coisa que mais atraia 
nestes aparelhos – entre os 600 e os 
880 euros na Amazon.es – seja mes-
mo a base. Totalmente computo-
rizado, permite escolher o objeto 
a observar no céu (seja um pla-
neta, uma constelação, etc.) 
através do computador de uma 
forma muito simples. A base de 
dados incluída é muito comple-
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mais barato do que o anterior – cer-
ca de 300 euros na Amazon.es – mas 
é, de acordo com as críticas especia-
lizadas e dos compradores, um bom 
telescópio refletor de 127 mm. 

A base incluída é totalmente ma-
nual – será preciso o utilizador fazer 
todo o trabalho de encontrar o obje-
to a observar e depois mantê-lo em 
foco, compensando a rotação da 
Terra durante a observação. É a vida! 
Mas, tal como se costuma dizer hoje 
em dia, há uma app para isso. Ou vá-
rias. Sugerimos a Polar Scope Align 
Pro, que lhe permite facilmente ali-
nhar o telescópio com a estrela polar 
e depois partir daí. 

Vamos simplificar ainda mais? 
Quando falámos acima de ver pelos 
seus olhos os anéis de Saturno está-
vamos a pensar precisamente na 
utilização de um aparelho do géne-

ro destes: o Orion Obser-
ver II 70 mm, que em 
Portugal se encontra 
como National Geo-
graphic 60-700 na 

Fnac.pt por apenas 
125 euros. 
Sem dúvida, um excelen-

te telescópio “de entrada”, que 
lhe pode abrir a porta – ou ao(s) 

seu(s) filho(s) – ao gostinho pela as-
tronomia. E, a partir daqui, o cos-
mos é o limite. 

E depois ainda há... 
Para observar a Lua de perto uns bi-
nóculos desenhados, entre outras 
coisas, para isso mesmo: os Celes-
tron SkyMaster Giant 15x70. 

Custam uns 100 euros (Ama-
zon.es), têm encaixe para tripé e as 
lentes de 70 mm oferecem abertura 
suficiente para ver objetos cuja lumi-
nosidade de outra forma seria im-
possível de observar. 

Só não aponte aos vizinhos, faça-
-nos essa gentileza... E boas obser-
vações! 
ricardo.s.ferreira@dn.pt

A nossa galáxia, a Via Láctea, vista do hemisfério norte.

ta e traz ainda um modo de explo-
ração em que basta dizer ao sistema 
em que local se encontra para que 
ele lhe indique algumas das mais 
interessantes coisas a observar no 
momento.  

Só por isso, vale o investimento. 

Trabalho manual, observações 
ótimas 
Outro Celestron surge na lista. Des-
ta vez, o Powerseeker 127 EQ, bem 

O Celestron NexStar 5 SE,  
um dos modelos go to – basta 
dizer-lhe para onde apontar  
e faz tudo sozinho.

 O Celestron Powerseeker 127 EQ 
é um telescópio refletor capaz  
de mostrar galáxias distantes.

Mesmo que apenas queira uns 
binóculos (para outras aplicações 
que não observações astronómicas), 
estes Celestron SkyMaster Giant 
15x70 são uma opção.

O Orion Observer II 
70 mm, que na FNAC  
se encontra como 
National Geographic, 
tem lente de 70 mm.
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Horizontais: 
1. Aguentar. Acomete. 2. Tentar recuperar. 3. Numeração romana (1100). Poema dramático 
ou lírico originário da Itália, cantado com acompanhamento de orquestra. Parlamento 
Europeu. 4. Altar. Aperto com nó. Três em numeração romana. 5. Pedra preciosa transparente, 
geralmente de cor vermelha. Aprova ou elege por meio de voto. 6. Cantora notável (figurado). 
Existência. 7. Mentira. Anteparo para resguardar os olhos da claridade. 8. Pega. Aguardente 
obtida da destilação do melaço depois de fermentado. Víscera dupla. 9. Duzentos em 
numeração romana. Que se refere à vida. Partícula apassivante. 10. Pessoa encarregada de 
serviços telefónicos. 11. Rezara. Atender. 
Verticais: 
1. Montar. Ajuste entre duas ou mais pessoas. 2. Agravar-se. 3. Cento e um em numeração 
romana. Peça da proa do navio para fixar a amarra da âncora (Náut.). Los Angeles (abreviatura). 
4. Mãe do pai ou da mãe. Imposto sobre o Valor Acrescentado. Observar. 5. Pedaço de madeira 
fino e comprido. Sorteio por meio de bilhetes numerados. 6. Rebento de couve. Composição 
dramática. 7. Terreiro à volta da igreja. Irmã (fam.). 8. Mulher celibatária (popular). Sigla de very 
important person. Numeração romana (54). 9. Antes de Cristo (abreviatura). Misturar com iodo. 
Sétima nota musical. 10. Aquele que vive do rendimento dos seus capitais. 11. Há muita no areal. 
Guarnecer de ameias.

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Arcar. Ataca. 2. Reivindicar. 3. MC. 
Ópera. PE. 4. Ara. Ato. III. 5. Rubi. Vota. 
6. Diva. Vida. 7. Peta. Pala. 8. Asa. Rum. 
Rim. 9. CC. Vital. Se. 10. Telefonista.  
11. Orara. Aviar. 
Verticais: 
1. Armar. Pacto. 2. Recrudescer. 3. CI. 
Abita. LA. 4. Avó. IVA. Ver. 5. Ripa. Rifa. 
6. Neto. Auto. 7. Adro. Mana. 8. Tia. VIP. 
LIV. 9. AC. Iodar. Si. 10. Capitalista.  
11. Areia. Amear.

SUDOKU

SOLUÇÕES

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

CARTOON POR RAFAEL COSTA
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Acaba o limite ao número de 
pessoas que se podem en-
contrar, quem está em tele-
trabalho deve regressar gra-

dualmente ao posto de trabalho e as 
máscaras deixam de ser obrigatórias 
por lei mas ainda são recomendadas 
(por exemplo nos transportes). As dis-
cotecas reabrem, os cinemas e teatros 
podem esgotar a lotação, o distancia-
mento social de um metro deixa de ser 
obrigatório (exceto em alguns locais, 
como hospitais) e deixa de ser preciso 
isolamento de dez dias para quem, es-
tando vacinado, regresse de um país da 
lista amarela de destinos (onde estão 
Portugal continental e os Açores). 

Chegou o “dia da liberdade” para 
quem vive em Inglaterra. A partir de 

hoje a maioria das restrições aplicadas 
por causa da covid-19 é levantada, ape-
sar de o número de casos continuar a 
aumentar. Na Escócia há também o ali-
geirar de medidas, mas não se vai tão 
longe quanto em Inglaterra, sendo que 
no País de Gales o fim de semana já foi 
de algum alívio e na Irlanda do Norte é 
preciso esperar ainda por 26 de julho (a 
decisão final é tomada no dia 22). 

Os dados deste domingo revelaram 
que, nas últimas 24 horas, tinham sido 
detetados mais 48 161 casos de covid-
-19 no Reino Unido, além de 25 mortes, 
com 740 novos internamentos. O nú-
mero de novos casos nos últimos sete 
dias é 43,3% superior ao dos sete dias 
anteriores. Segundo o governo britâni-
co, todos os maiores de 18 anos podem 

Inglaterra levanta restrições 
apesar do aumento de casos
“DIA DA LIBERDADE” Boris Johnson não pode aproveitar, já que está em 
isolamento, tendo criado polémica por ter tentado saltar esta medida.  

TEXTO SUSANA SALVADOR

inscrever-se para tomar a vacina, sen-
do que mais de 46 milhões já recebe-
ram a primeira dose e quase 36 milhões 
já tem a segunda dose. 

O “dia da liberdade” não chega con-
tudo para o primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson, que está em isola-
mento por ter estado em contacto com 
o ministro da Saúde, Sajid Javid, que 
está infetado. Inicialmente Downing 
Street anunciou que Boris Johnson não 
iria isolar-se, mas participar num pro-
grama-piloto de testagem diária. Con-
tudo, por causa da indignação e das crí-
ticas, acabou por recuar. Sobre o fim 
das restrições, Boris Johnson pediu 
“cautela” aos ingleses, lembrando que 
a pandemia ainda não acabou.  
susana.f.salvador@dn.pt

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana 
Lopes, que ontem apresentou a candidatura à 
Câmara da Figueira da Foz, garantiu ser sua 
intenção cumprir os três mandatos para um 
município “liderante”. Depois de ter sido 
presidente deste município do distrito de 
Coimbra entre 1997 e 2001 pelo PSD, Santana 
Lopes, que agora se apresenta pelo movimento 
Figueira a Primeira, disse que saiu para 
conquistar Lisboa , por “imperativo nacional”. 
Desta vez, contudo, o antigo presidente do PSD 
e ex-secretário de Estado, de 65 anos, 
prometeu três mandatos, o máximo permitido 
por lei, e uma cidade “na frente, liderante”.  
“A Figueira da Foz tem de ser a capital do mar. 
A Figueira tem de liderar na investigação e na 
ciência, e, por isso, vai nascer entre a costa de 
Lavos e a Gala um centro de investigação em 
ciências do mar”, disse, além de um centro de 
investigação da floresta. Santana Lopes 
prometeu também um município com mais 
“amor próprio, com brio”, um concelho “limpo 
e ordenado”, sem “este caos que se vê por aí”. 
Uma cidade “mais culta”, um porto “ampliado”, 
eventualmente com um “terminal” na margem 
esquerda do Mondego, são outras das ideias 
do movimento Figueira a Primeira.

BREVES

Santana Lopes quer três 
mandatos na Figueira 

O cartoonista dinamarquês Kurt Westergaard, 
famoso pela caricatura do profeta Maomé que 
causou protestos no mundo muçulmano, 
morreu aos 86 anos durante o sono, depois de 
um longo período de doença, disse a família ao 
jornal dinamarquês Berlingske. O ilustrador 
estava por detrás do mais polémico dos 12 
desenhos publicados pelo jornal conservador 
Jyllands-Posten a 30 de setembro de 2005, sob 
o nome “O Rosto de Maomé”. Mostrava o 
profeta com uma bomba a fazer de turbante. 
Inicialmente, os desenhos passaram quase 
despercebidos, mas após duas semanas houve 
uma manifestação em Copenhaga e os 
embaixadores de países muçulmanos emitiram 
um protesto formal. Seguiram-se atos de 
violência contra a Dinamarca em vários países 
muçulmanos. A violência ligada aos cartoons, 
republicados em 2012 pelo Charlie Hebdo, 
culminou na morte de 12 pessoas na redação 
do jornal satírico francês em Paris, em 2015. 
Westergaard trabalhava no Jyllands-Posten 
desde os anos 1980 e, segundo o Berlingske, a 
caricatura polémica já tinha sido publicada 
antes, sem gerar controvérsia. Nos últimos 
anos de vida Westergaard, como muitos outros 
associados aos cartoons, vivia sob proteção 
policial num endereço secreto. No início de 
2010, um somali de 28 anos foi apanhado 
armado com uma faca na sua casa. 

Morreu cartoonista 
dinamarquês de Maomé 

Algumas centenas de 
pessoas, quase todas sem 
máscara, manifestaram-se 
ontem no Porto contra o 
certificado digital e outras 
medidas anticovid impostas 
pelo governo. Cátia Moura, 
do movimento Acorda 
Portugal (um grupo sem 
ligação a partidos que está 
por detrás do protesto), 
disse aos manifestantes que 
“o que o que está em causa 
é a liberdade”, não 
concordando “com medidas 
completamente opressivas 
e absurdas”. Nos cartazes 
liam-se frases como 
“Liberdade, sim; segregação 
e opressão, não” ou “Não à 
ditadura sanitária”.

Porto: centenas 
contra medidas 
anticovid


