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AUTÁRQUICAS Até agora, só há três cabeças-de-lista anunciados à câmara: Carlos Moedas, Beatriz Dias e Nuno Graciano. Todos se estreiam nesta corrida autárquica. O atual presidente 
e o candidato comunista são dados como certos. A IL já confirmou que avança a sós – mas o anunciado Miguel Quintas recuou. Tiago Matos Gomes espera confirmação do Volt. PÁG. 7

Na corrida a Lisboa mudam todos, menos Medina e João Ferreira  
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ASTRAZENECA Especialistas não veem base científica para pausa na administração da vacina – a mesma  
que o primeiro-ministro, António Costa, tomou. E que já resultou em menos 2 mil vacinados em Portugal Coordenador  

da task force diz que se recupera do atraso “em cinco ou seis dias”. Prazo de imunização da Europa em risco. PÁGS. 4-5

ATRASO NA VACINAÇÃO 
EFEITOS SECUNDÁRIOS PREOCUPAM 

Carlos Moedas (PSD-CDS) Beatriz Gomes Dias (BE) Nuno Graciano (Chega)Fernando Medina (PS) João Ferreira (CDU) Miguel Quintas (IL)

TERROR NO NORTE  
DE MOÇAMBIQUE:  

CRIANÇAS DECAPITADAS  
E UM MILHÃO DE PESSOAS  

COM FOME 
PÁGS. 20-21

Caso Ihor SEF acusado  
de ameaçar testemunha 
ÚLTIMA 

 

Corrupção Só 10%  
dos processos acabam  
em condenação 
PÁG. 10 

 
Eutanásia Rangel volta  
a insistir no referendo. 
Direção do PSD recusa  
PÁG. 6 

 
Função pública “Governo 
não fará da ADSE o SNS II” 
PÁG. 15 

 

Obra no bairro em Lisboa 
“Sem a D. Fátima nada  
se fazia” PÁGS. 18-19

?
Tiago Matos Gomes (Volt)
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Os portugueses apanharam o primeiro balde de água fria logo 
nas primeiras horas do desconfinamento, com a suspensão 
da vacina da AstraZeneca. Os efeitos secundários, como os 
episódios de tromboembólicos, deixaram uma dezena de 

países europeus em estado de alerta e a cancelar a administração de 
doses desta farmacêutica, e Portugal seguiu o mesmo caminho. Esta 
decisão vem provocar um atraso de, pelo menos, duas semanas no pla-
no de vacinação, o que faz que a primeira fase vá derrapar até final de 
abril. São 80 mil as pessoas que ficam em fila de espera, e nem os pro-
fessores conseguirão proteger-se no rearranque do ensino presencial.  

A boa notícia é que Portugal registou ontem o número mais baixo de 
internados, desde 13 de outubro: 955. Outra boa nova: o R(t) não subiu, 
mantém-se igual ao do dia anterior. Ainda assim, a pandemia não dá 
tréguas e o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indicou 
nesta terça-feira que foram registadas mais 13 mortes e 384 casos em 
24 horas. São números baixos que refletem ainda o efeito do confina-
mento e do dever de recolhimento e que terão tendência a subir à me-
dida que a reabertura do país for avançando. 

Agora, importa acelerar a vacinação recorrendo a outras farmacêuti-
cas. A União Europeia já anunciou que vai ter mais 10 milhões de doses 
da vacina da Pfizer para serem entregues antecipadamente durante o 
segundo trimestre. O acordo global entre a Comissão Europeia e o con-
sórcio Pfizer/BioNTech permite ter disponíveis 200 milhões de doses 
da vacina contra a covid-19, de abril e junho.  

O combate à infeção pelo SARS-CoV-2 ditará a forma como a Europa 
sairá desta crise e recuperará forças a nível económico e social. Ontem, 
o ministro português das Finanças, João Leão, presidiu à reunião do 
Ecofin (conselho constituído pelos ministros da Economia e das Fi-
nanças dos Estados membros da União Europeia) e afiançou que 
“existe consenso de que não podemos tirar apoios à economia dema-
siado cedo”. Com a vacinação a atrasar-se é fundamental que este 
“consenso” perdure.

Nuvens no céu do 
desconfinamento

Rosália Amorim 
Diretora do Diário de Notícias

EDITORIAL
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Uma fotografia da coluna automóvel da Infantaria 15, de 
Tomar, estacionada junto ao Regimento Infantaria 5 das 
Caldas da Rainha, onde vários oficiais se tinham 
insubordinado, foi a forma de o DN ilustrar o aparato da 
operação militar do regime que abortou a tentativa de golpe 
de Estado no dia 16 de março de 1974. 
O jornal publicou o comunicado da Secretaria de Estado de 
Informação, dando conta da prisão do comandante, do 
segundo-comandante e de três majores, que tentaram entrar 
em Lisboa numa coluna militar com cerca de 200 militares, 
para derrubar o governo, depois da demissão de Spínola.  
Foram intercetados pelas forças do regime à entrada da 
Lisboa, perceberam que estavam sozinhos – os militares de 
Lamego, Santarém e Mafra ainda não se tinham juntado a 
eles como prometido – e tiveram de retornar ao quartel das 
Caldas, onde “se renderam sem resistência, tendo 
imediatamente o quartel sido ocupado pelas forças fiéis, 
restabelecendo-se logo o comando legítimo”, segundo o 
comunicado publicado pelo jornal, que termina assim: 
“Reina a ordem em todo o País.” 
A tentativa de golpe de Estado foi anulada pelo regime, mas 
ajudou a fortalecer o Movimento das Forças Armadas e, mais 
tarde, ao sucesso do 25 de Abril.

Tentativa de golpe de Estado  
com origem nas Caldas

Papelarias e quiosques, tal como atividade de jogos sociais, vão manter-se abertos mesmo durante o período de confinamento 
que vigora no país durante um mês, desde segunda-feira. Estes serviços estão entre os definidos como bens essenciais. A venda 
de jornais deverá ficar assim assegurada ao manter-se aberta a rede de distribuição, tal como tinha acontecido no primeiro confi-
namento geral, em março do ano passado. Caso queira receber o jornal em casa, leia o QR Code na capa desta edição ou aqui  
ao lado ou contacte a linha de assinaturas: 219 249 999.
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Dia do Pai
O Melhor Pai do Mundo é o meu!

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO

19
M A R Ç O

Elogie o seu pai e ganhe 
um fim de semana 

para 4 pessoas 
num Hotel Vila Galé

SAIBA MAIS EM 
WWW.DN.PT
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Agência Europeia do Medicamento  
reúne-se amanhã

Os receios que levam 
a Europa a atrasar-se 
mais na vacinação
COVID-19 Especialistas não veem base científica para a pausa na 
administração da vacina da AstraZeneca que reforça dúvidas sobre os 
objetivos traçados para a imunização na Europa. Coordenador da task 
force acredita que atraso pode ser recuperado “em cinco ou seis dias”. 

TEXTO RUI FRIAS

Aagência Europeia do Me-
dicamento (EMA), pela 
voz da sua diretora exe-
cutiva, Emer Cooke, con-

tinua “firmemente convencida de 
que os benefícios ultrapassam os 
riscos” quando se fala da vacina da 
Oxford/AstraZeneca. O primeiro-
-ministro britânico, Boris Johnson, 
voltou a sair em defesa da vacina 
anglo-sueca, escrevendo um arti-
go no jornal The Times onde a qua-
lificou de “segura e extremamente 
eficaz”. No Canadá, foi recomenda-
da a sua toma mesmo para as pes-
soas com mais de 65 anos. E até o 
primeiro-ministro português An-
tónio Costa veio a público lembrar 
que tomou a primeira dose da va-
cina da AstraZeneca e está “ansio-
so” pela segunda, sublinhando que 
a evidência científica disponível 
mostra que ela é segura.  

Apesar disto, em Portugal e no 
seio da União Europeia o processo 
seguiu maioritariamente o rumo 
contrário desde que a Dinamarca, 
na semana passada, anunciou 
uma pausa da administração da 
vacina da Oxford/AstraZeneca de-
pois de terem sido reportados al-
guns casos de coagulação sanguí-
nea em pessoas inoculadas com a 
vacina anglo-sueca. Desde então, 
mesmo sem uma relação causa-
-efeito associada nem números 
que evidenciem uma incidência 
superior ao normal, já mais de 20 
países anunciaram uma pausa na 

utilização da vacina, levando a 
mais um atraso num processo de 
vacinação que tem seguido na Eu-
ropa um ritmo bem mais lento do 
que noutras paragens, como Esta-
dos Unidos, Reino Unido ou Israel.  

Em Portugal, o atraso já se faz no-
tar nos números da última semana 
de vacinação, ontem revelados: 
131531 doses administradas, entre 
primeiras e segundas tomas, o que 
representa um decréscimo supe-
rior a 2000 face à semana anterior.  

O coordenador da task force de 
vacinação em Portugal, Henrique 
Gouveia e Melo, procurou ontem 
minimizar os efeitos desta pausa, 
assegurando que o atraso “pode ser 
recuperado em cinco ou seis dias”, 
caso a EMA dê uma resposta tran-
quilizadora sobre o uso da vacina 
anglo-sueca na reunião extraordi-
nária que agendou para esta quin-
ta-feira. Contudo, admitiu conse-
quências negativas se a pausa se 
prolongar por muito tempo, reco-
nhecendo que, além do assumido 
atraso na vacinação dos docentes e 

auxiliares do pré-escolar e primei-
ro ciclo prevista para este fim de se-
mana, “afetará necessariamente o 
mês de abril”, levando a primeira 
fase a acabar “uma semana depois” 
do previsto.  

Para já, vinga a “precaução”, o 
motivo apresentado nos vários paí-
ses para sustentar uma decisão 
mais política do que científica. Da 
Agência Europeia do Medicamen-
to à Organização Mundial de Saú-
de, passando por vários especialis-
tas ouvidos em várias partes do 
mundo, a opinião praticamente 
unânime é a de que “não há evi-
dência científica” que sustente esta 
pausa no uso das doses da AstraZe-
neca. A Bélgica, que se recusou a 
seguir a onda de choque europeia, 
foi mais dura, qualificando  mesmo 
de “irresponsável” parar a imuni-
zação da população por entre o au-
mento de casos que afeta vários 
destes países. Em França, a espe-
cialista Odile Launay, do comité de 
vacinação, lamentou que “inde-
pendentemente da avaliação que 

cundários da vacinação”, refere ao 
DN Margarida Saraiva, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Imu-
nologia. “Não temos ainda dados 
que provem uma relação de causa-
-efeito entre esses casos e a vacina-
ção”, sublinha, acrescentando: “E 
se forem provados como um efeito 
secundário da vacina, é ainda as-
sim um efeito secundário extrema-
mente raro”, nota, face aos núme-
ros reportados. 

Por isso, para a imunologista, não 
há dúvida: “Não há base científica 
para esta decisão, nesta altura.” 
“Percebo o princípio de precaução 
que está a ser aplicado”, diz, “mas 
isso tem que ser posto em perspeti-
va quando do outro lado estamos a 
lidar com uma pandemia”. O mais 
importante, revela, “é fazer uma 
análise de risco/benefício” e ques-
tionarmos “o que é melhor nesta al-
tura: parar a imunização por causa 
de um risco mínimo que nem se-
quer está comprovado ou continuar 
com a vacinação da população no 
meio de uma pandemia com um 

Vacinas da AstraZeneca 
foram colocadas em 
pausa em vários países  
da Europa.

225,77 M
Mundo

35,56 M
União Europeia

827 902
Portugal

Em Portugal, mais 85 498 pessoas foram vacinadas com a primeira 
dose, na última semana.

Pessoas que já receberam 1.ª dose da vacina

85,59 M
Mundo

15,24 M
União Europeia

341 034
Portugal

Mais 46 033 portugueses receberam a segunda dose da vacina 
contra a covid-19 nos últimos sete dias.

Pessoas com a vacinação completa

venha a ser feita pela EMA, o dano 
na confiança da população já te-
nha sido causado”, com os possí-
veis efeitos negativos que isso re-
presenta para os almejados objeti-
vos da imunização coletiva.   

O que está afinal em causa e que 
motivos estiveram na base de mais 
este retrocesso no plano de vacina-
ção europeu? 

“Não há base científica” 
A 7 de março, a Áustria suspendeu 
o uso de um lote da vacina depois 
de uma pessoa ter morrido e de ou-
tra ter ficado gravemente doente, 
com tromboses após a vacinação. 
Casos de coagulação sanguínea em 
pessoas inoculadas foram depois 
reportados em outros países. Na 
Alemanha, o surgimento de sete 
casos de trombose venosa cerebral 
(com três mortes), num universo 
de mais de 1,6 milhões de doses, 
suportou a decisão do ministro da 
Saúde, Jens Spahn.  

“À data de hoje, não podemos 
chamar a estes episódios efeitos se-

ASTRAZENECA
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Os dados da pandemia em 
Portugal estão ao nível de 
outubro do ano passado no 
que diz respeito aos 
doentes internados e em 
unidades de cuidados 
intensivos.

BOLETIM

Doentes em UCI 
continuam  
a diminuir 

955
Internados Desde 13 de 
outubro do ano passado 
que não estavam tão 
poucas pessoas 
internadas nos hospitais 
nacionais devido a infeção 
por SARS-CoV-2 – na 
altura, 916. De acordo com 
os dados divulgados 
ontem pela Direção-Geral 
da Saúde, estavam nas 
enfermarias 955 doentes, 
uma redução de 41 em 
relação a segunda-feira.

213
UCI O número de doentes 
em unidades de cuidados 
intensivos diminuiu nesta 
terça-feira. Ontem, 
estavam nestas unidades 
213 pessoas, menos 18 do 
que na segunda-feira. É o 
número mais baixo desde 
os 198 doentes em 23 de 
outubro e há mais de 30 
dias consecutivos que 
desce.

13
Óbitos Nas últimas 24 
horas morreram 13 
pessoas na sequência de 
infeção pelo coronavírus. 
Até ao momento, Portugal 
regista 16 707 mortes. Há 
ainda 35 229 casos ativos 
da doença, menos 802 do 
que na segunda-feira.

814 897
Doentes Desde o início  
da pandemia, Portugal  
já registou 814 897 casos 
de covid-19. Nesta terça-
-feira, a região de Lisboa  
e Vale do Tejo era a que 
mais novos infetados 
registou: 147.

“Percebo o princípio 
da precaução que está 
a ser aplicado, mas isso 
tem de ser colocado 
em perspetiva quando 
do outro lado estamos 
a lidar com uma 
pandemia”, alerta a 
imunologista 
Margarida Saraiva, 
apelando a “uma 
análise 
risco/benefício” 
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risco de mortalidade maior e com 
graves efeitos na disrupção da socie-
dade?” 

Efeitos secundários das 
vacinas 
No Reino Unido, onde o programa 
de vacinação está mais adiantado 
do que na União Europeia, até ao fi-
nal de fevereiro tinham sido admi-
nistradas 10,7 milhões de primeiras 
doses da vacina Pfizer / BioNTech e 
9,7 milhões de doses da vacina da 
Universidade de Oxford / AstraZe-
neca, além de cerca de 800 mil se-

gundas doses (sobretudo da Pfizer). 
Neste universo, foram reportados 
33.207 reações relativas à vacina da 
Pfizer e 54.180 sobre a vacina da As-
traZeneca.  

No entanto, segundo a Agência 
Reguladora de Medicamentos e 
Produtos para a Saúde do Reino 
Unido (MHRA), foram detetados 
mais casos de coágulos sanguíneos 
em pessoas que receberam a vacina 
da Pfizer (38 casos) do que na da As-
traZeneca (30). Em Portugal, o DN 
pediu a mesma informação ao In-
farmed, não obtendo resposta.  

Margarida Saraiva lembra que 
“efeitos secundários existem sem-
pre, em qualquer medicamento. 
Basta ler a bula”. E defende a eficácia 
conhecida das vacinas contra a co-
vid-19. “Apesar de terem sido feitas 
em tempo recorde, os métodos em 
que se basearam não nasceram 
agora. Tanto as de adenovírus como 
as de MRNA são fruto de conheci-
mento produzido ao longo de mui-
tos anos”. E lembra que a diferença 
“é que tudo está ser analisado em 
tempo real num universo de amos-
tra que é literalmente o mundo in-
teiro”. 

Por isso, alerta, “as vacinas que te-
mos são eficazes e são o melhor re-
curso que temos para salvar vidas e 
preservar a sociedade como a co-
nhecemos e nos lembramos ainda 
dela”. Uma urgência que na Europa 
vai somando retrocessos. 
rui.frias@dn.pt C
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Ritmo de vacinação no mundo

Ritmo de vacinação na União Europeia
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mana”, consagrada na Constitui-
ção. Segundo os juízes, os partidos 
podiam ter utilizado “outros con-
ceitos, muito mais comuns na prá-
tica (médica ou jurídica), que, sem 
perder plasticidade, seriam pron-
tamente apreensíveis quando as-
sociados ao pressuposto relativo ao 
sofrimento intolerável”. 

O texto refere o exemplo da “le-
são incapacitante ou que coloque 
o lesado em situação de dependên-
cia”, definida na Lei de Bases dos 
Cuidados Paliativos, base II, alínea 
i).Esta lesão era definida como “a 
situação em que se encontra a pes-
soa que, por falta ou perda de auto-
nomia física, psíquica ou intelec-
tual, resultante ou agravada por 
doença crónica, demência orgâni-
ca, sequelas pós-traumáticas, defi-
ciência, doença incurável e ou gra-
ve em fase avançada, ausência ou 
escassez de apoio familiar ou de 
outra natureza, não consegue, por 
si só, realizar as atividades da vida 
diária”. A seguir, são citadas as jus-
tificações da lei da eutanásia em 
Espanha – ainda em processo de 
conclusão – e que é citada no origi-
nal, em castelhano. Aí, é definido 
um “sofrimento grave, crónico e 
impossibilitante” que tem, no 
doente, um impacto “sobre a sua 
autonomia física e atividades da 
vida diária, de maneira que não 
pode valer-se a si mesma, assim 
como sobre a sua capacidade de 
expressão e relação, associado a 
um sofrimento físico ou psíquico 
constante e intolerável”, havendo, 
“com segurança ou grande proba-
bilidade, que tais “limitações per-
sistam no tempo sem possibilida-
de de cura e melhoras apreciáveis”. 

Os juízes analisarem se os con-
ceitos de “sofrimento intolerável” 
e “lesão definitiva de gravidade ex-
trema de acordo com o consenso 
científico” tinham ou não “carác-
ter excessivamente indetermina-
do”, dando razão ao Presidente da 
República apenas relativamente 
ao segundo conceito. O TC enten-
deu também tomar posição sobre 
a questão de fundo – apesar de o 
PR não o ter pedido – consideran-
do que a inviolabilidade da vida 
humana consagrada na Constitui-
ção não constitui um obstáculo 
inultrapassável para se despenali-
zar em determinadas condições a 
antecipação da morte medica-
mente assistida.

Não mudou nada.” Com 
três palavrinhas apenas, 
uma fonte da direção do 
PSD assegurou ao DN 

que não há qualquer disponibili-
dade de Rui Rio para rever a sua po-
sição contrária à realização de um 
referendo sobre a morte assistida. 

A decisão do Tribunal Constitu-
cional (TC), na segunda-feira, que 
chumbou parcialmente a lei apro-
vada no Parlamento em 29 de ja-
neiro, deu fôlego ao eurodeputado 
do PSD Paulo Rangel para voltar a 
pôr na agenda pública a questão do 
referendo.  

Num artigo no Público, Rangel 
fez um “apelo ao PSD e ao seu gru-
po parlamentar: há uma oportuni-
dade única para relançar o referen-
do. Não o digo apenas porque sem-
pre o defendi ou porque há uma 
moção aprovada em congresso 
que o reclamou, mas sim porque 
esta decisão [do TC], ao balizar a 
questão jurídica, torna flagrante a 
necessidade de uma escolha polí-
tica, que diz de tal modo respeito à 
interioridade das pessoas que jus-
tifica e merece a validação ou não 
validação em referendo.” 

A aposta de Rangel poderá ago-
ra contagiar outros dirigentes do 
partido que gostariam de ver este 
tema discutido. Acontece que a di-
reção do partido não concorda, ar-
gumentando com o tal “não mu-
dou nada”. 

Chumbada a lei no TC, o proces-
so regressa à Assembleia da Repú-
blica. E do que se trata aí é de mu-
dar a lei para ir ao encontro da de-
cisão dos juízes do Tribunal 
Constitucional – PS, BE e PAN já 
afirmaram que o querem fazer. 

Quanto ao referendo, afinal é 
uma ideia que até já foi chumbada 
no Parlamento, em 23 de outubro, 
numa votação forçada pela exis-
tência de uma petição dinamizada 
por movimentos católicos.  

TC ajuda legisladores 
No que toca ao PSD, porém, o que 
essa votação revelou foi a que a po-
sição de Rui Rio contra a realização 
de uma consulta popular é bastan-
te minoritária dentro do grupo par-
lamentar. Na votação de 23 de ou-
tubro, Rio foi um dos nove deputa-
dos do PSD que votaram, ao lado 
de PS, BE, PCP, PEV, PAN e das duas 
deputadas não inscritas (Joacine 
Katar Moreira, ex-Livre, e Cristina 

Rodrigues, ex-PAN) contra o refe-
rendo. Nove deputados – num total 
de 79.  

O acórdão do TC, aprovado por 
sete votos contra cinco, aponta pis-
tas para ultrapassar as reservas à 
definição de “lesão definitiva de 
gravidade extrema”, dando o exem-
plo das soluções da lei espanhola. 

Na decisão é sublinhada a neces-
sidade de uma lei para a despena-
lização da morte medicamente as-
sistida ter de ser “clara, de modo a 
permitir um juízo igualmente cla-
ro quanto à respetiva legitimidade 
constitucional”, para não pôr em 
causa a “inviolabilidade da vida hu-

Eutanásia. Rangel volta a insistir  
no referendo. Direção do PSD recusa
DEBATE A questão do referendo à morte assistida volta a agitar o PSD. Paulo Rangel lançou  
o tema e Rui Rio insiste em recusar. Só que está bastante minoritário na bancada laranja.

TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

Acórdão do TC 
chumbou a lei,  
mas sugerindo aos 
legisladores que 
olhem para o processo 
legislativo em Espanha 
por forma a adequar a 
lei à Constituição. 

Rui Rio com Paulo Rangel. O referendo à eutanásia divide-os.
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“O legislador 
poderia ter 
mobilizado outros 
conceitos, muito 
mais comuns na 
prática (médica ou 
jurídica), que, sem 
perder plasticidade, 
seriam 
prontamente 
apreensíveis 
quando associados 
ao pressuposto 
relativo  
ao sofrimento 
intolerável.” 
 
“Seria possível ao 
legislador 
encontrar uma 
formulação 
alternativa, que se 
traduzisse numa 
maior densificação 
do elemento 
normativo que se 
pretende consagrar 
enquanto 
pressuposto da não 
punição da 
antecipação da 
morte 
medicamente 
assistida.” 
 
“O espaço 
irredutível de 
autonomia 
individual para 
conduzir a sua 
própria existência 
de acordo com as 
características 
específicas da sua 
personalidade  
e o seu projeto de 
vida decorrente da 
liberdade geral de 
ação pode, assim, 
integrar um projeto  
de fim de vida.”
Acórdão 123/2021 
Tribunal Constitucional 

 “
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Há quatro anos havia na 
corrida à presidência da 
Câmara de Lisboa cabe-
ças-de-lista que se eclip-

saram do universo político. Só Fer-
nando Medina, que deverá ser re-
candidato pelo PS, e João Ferreira, 
o eurodeputado e ex-candidato 
presidencial que tudo aponta para 
que volte a ser pela CDU, resistem.  

Mais uma novidade. O PSD e o 
CDS voltam a andar de braço dado 
na capital nestas autárquicas, 
quando em 2017, e apesar de te-
rem uma coligação de governo, de-
cidiram apresentar candidatos di-
ferentes, e só os centristas saíram 
dessa eleição beneficiados. A en-
tão líder do partido, Assunção 
Cristas, resolveu dar o corpo às ba-
las e saiu vitoriosa nesta “luta” a 
dois ao ficar em segundo lugar, 
com 20,59% dos votos, logo a se-
guir a Fernando Medina, que com 
42% dos votos não conseguiu a 
maioria absoluta. Pelo PSD avan-
çou a então deputada Teresa Leal 
Coelho, que teve 11,22%, um resul-
tado que contribuiu muito para a 
queda de Pedro Passos Coelho da 
liderança do partido.  

Agora, PSD e CDS, e mais uns 
pequenos partidos, apostam todas 
as fichas em Carlos Moedas para 

tentar tirar a câmara da mão dos 
socialistas. O antigo comissário 
europeu foi dos primeiros a assu-
mir a candidatura à autarquia, no 
final de fevereiro, o que o principal 
adversário, Fernando Medina, ain-
da não fez. Sendo certo que quem 
está no poder autárquico não tem 
necessidade de se antecipar por-
que está todos os dias no terreno.  

BE aposta em ativista 
O Bloco de Esquerda foi o mais re-
cente partido a apresentar a sua ca-
beça-de-lista na capital, Beatriz 
Gomes Dias, a deputada bloquista 
que tem sido responsável na As-
sembleia da República pelas áreas 
de combate ao racismo, defesa dos 
direitos dos migrantes e cultura. 

Ou seja, o BE volta a entrar na 
corrida a solo em Lisboa, sem se 
coligar com o PS e depois de uma 
má experiência com o cabeça-de-
-lista que escolheu em 2017, no 
caso Ricardo Robles. Isto porque 
em julho de 2018, o então vereador 
bloquista renunciou ao mandato 
na sequência do polémico caso da 
venda de um prédio em Alfama de 
que era proprietário para criação 
de apartamentos de alojamento 
local. Agora, o BE aposta em Bea-
triz Gomes Dias para igualar ou su-

TVI, da SIC e da CMTV, vai ser o “ros-
to” do Chega nas eleições autárqui-
cas de outubro em Lisboa.  

Os dirigentes da força política na-
cionalista defendem que a persona-
lidade escolhida é conhecida “dos 
portugueses como um lutador e um 
homem de convicções, sem qual-
quer vestígio de politicamente cor-
reto, representando, desta forma, 
aquele que é o espírito do partido”. 
Esta é a primeira vez que o Chega se 
aventura nas eleições autárquicas e 
em Lisboa tem um capital conse-
guido por André Ventura nas últi-
mas eleições presidenciais, já que 
aqui conseguiu 11,78% dos votos.  

Cinco dias após ser anunciado, 
em plena Praça do Município, como 
cabeça-de-lista do Iniciativa Libe-
ral, Miguel Quintas retirou-se da 
candidatura por “motivos pessoais”. 
Isto depois do IL não ter chegado a 
acordo com Carlos Moedas para en-
trar na coligação de centro-direita 
que o social-democrata gostaria de 
o ter a suportar.  

Mesmo perante o desaire, João 
Cotrim Figueiredo garantiu que os 
liberais terão um candidato em 
nome próprio à principal câmara 
do país, só não se sabe ainda quem 
será.  
paulasa@dn.pt

Lisboa. Mudam todos, menos 
Fernando Medina e João Ferreira  
AUTÁRQUICAS Até ao momento só há três cabeças-de-lista anunciados à câmara da capital: 
Carlos Moedas, Beatriz Gomes Dias e Nuno Graciano. Todos se estreiam nesta corrida autárquica.

TEXTO PAULA SÁ 

perar os 7,14% de Robles, ela que 
foi candidata a deputada pelo cír-
culo de Lisboa, tendo sido eleita 
nas legislativas de 2019. A sua ati-
vidade política começou nas jun-
tas de freguesia de Anjos e Arroios 
e passou pela Assembleia Munici-
pal de Lisboa, onde foi deputada.  

Chega escolhe apresentador 
O partido de André Ventura põe na 
corrida um comunicador. Nuno 
Graciano, protagonista de diversos 
programas de entretenimento da 

O PSD propôs ontem uma 
alteração legal para tornar 
obrigatório que deputados 
e titulares de cargos 
públicos declarem, no seu 
registo de interesses, se 
pertencem a associações e 
organizações “discretas” 
como a maçonaria e Opus 
Dei. A proposta foi feita 
numa reunião da comissão 
parlamentar de 
Transparência e Estatuto 
dos Deputados em que 
estava previsto o debate de 
um diploma do PAN sobre o 
mesmo tema. Se na 
proposta do PAN a 
declaração era facultativa, a 
proposta do PSD, 
apresentada por André 
Coelho Lima, considera que 
deve ser obrigatório os 
deputados e titulares de 
cargos políticos declararem 
todas as associações a que 
pertencem, das 
associações de bairro a um 
clube desportivo. “Se 
vamos considerar que é 
relevante, então devem 
declarar-se todas as 
associações”, justificou. 

BREVES

PSD quer 
políticos a 
declarar tudo

O ex-presidente da Câmara 
de Vidigueira Manuel Narra, 
eleito sempre pela CDU, vai 
voltar a ser cabeça-de-lista 
a este município nas 
próximas autárquicas, mas 
agora por um movimento 
independente, disse o 
próprio à Lusa. Manuel 
Narra, de 57 anos, bancário 
de profissão e que liderou 
este município do distrito 
de Beja desde 2005 e até 
2017 –quando não pôde 
recandidatar-se por estar no 
terceiro mandato –, 
apresenta-se à “corrida” 
eleitoral deste ano como 
candidato à câmara do 
movimento Mais Cidadãos. 
“Regresso à vida política 
por pressão de atuais 
autarcas da CDU eleitos nas 
freguesias e que me vieram 
desafiar para eu voltar”, 
afirmou o candidato, que 
está “desvinculado do PCP 
desde 2018”. Segundo disse 
ainda, há mesmo atuais 
autarcas eleitos pela CDU 
que se vão candidatar pelo 
seu movimento 
independente.

Ex-autarca CDU 
avança como 
independente

São três os 
candidatos 
que já 
assumiram 
a corrida  
à CML.

Carlos Moedas (PSD-CDS) Beatriz Gomes Dias (BE) Nuno Graciano (Chega)

Fernando Medina (PS) João Ferreira (CDU) Após desistência de Miguel Quintas,  
IL ainda não apresentou candidato

Há dois 
candidatos 
quase certos 
uma 
incógnita e 
um aguarda 
confirmação.

Seis meses depois de fazer o 
primeiro congresso, o recém-
-nascido Volt vai às suas primeiras 
eleições – com o presidente, Tiago 
Matos Gomes, à espera de luz 
verde do Volt para avançar por 
Lisboa. O candidato do partido 
pan-europeu declarou na semana 
passada concorrer em nome de 
uma cidade mais humanizada, 
verde, cuidada e cujos cidadãos 
participem na decisão.

Volt estreia-se com 
Tiago Matos Gomes

?
Tiago Matos Gomes (Volt)
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É importante – e prometedora – a 
notícia, saída no Expresso, do mo-
vimento Marcas por Portugal, lan-
çado por 21 figuras da sociedade ci-

vil, dos meios empresarial e social, que 
quer também “fortalecer a marca Portu-
gal”. O grupo visa estimular a projecção de 
Portugal como marca e de marcas associa-
das a Portugal. Carlos Coelho, da Ivity, 
aponta para “promover a afeição dos por-
tugueses à marca do seu país, assumindo a 
missão de valorizar Portugal em tudo o que 
se faz” e “colocar na agenda a transição 
para o valor acrescentado, com marcas”. 

Esta visão entusiasma. Há muito que fe-
chei no sótão das arcas encoiradas o dis-
curso medíocre do país pequeno e perifé-
rico, pobre e sem recursos, a que ninguém 
liga e que não conta. É falso. Um país de 
que um navegador mostrou que o mundo 
é redondo só por distração se sente perifé-
rico: na Terra redonda, quem está mais 
longe de uns está mais perto de outros. O 
desafio é saber definir e prosseguir a pró-
pria centralidade. 

O que importa é identificar os nossos re-
cursos e valorizá-los perante o mundo, a 
Europa e nós mesmos. Na teoria que, so-
bre Portugal, defini para mim próprio dos 
“cinco recursos e uma circunstância”, três 
dos, a meu ver, recursos estratégicos do 
país têm a ver directamente com a marca 
Portugal e seu enorme potencial: a língua, 
a história e a posição geográfica. A língua 
comum com outros abre cumplicidades 
em todos os cinco continentes – valor pre-
ciosíssimo. A história fez-nos actores da 
primeira globalização, dando-nos fortes 
aptidões e reconhecimento para estarmos 

Marca Portugal, 
independência e futuro 

Opinião  
José Ribeiro e Castro

à vontade no mundo global dos nossos 
dias. E a posição geográfica parece esco-
lhida de propósito – foi, de resto, desta 
geografia que irradiaram aquela história e 
a língua, como terceira língua europeia 
global, língua mais falada do hemisfério 
sul. 

Na Sociedade Histórica da Independên-
cia de Portugal, de que, hoje, sou presiden-
te, não temos uma visão passadista, mas 
ambiciosa e exigente sobre o futuro. Sabe-
mos que a independência nacional não se 
pendura no cabide; só é valor real e seguro 
se estiver bem viva, assentando em espíri-
to colectivo ousado e confiante, economia 
dinâmica com crescimento efectivo, fi-
nanças sólidas. Nenhum país de mão es-
tendida é independente, nem assegura 
boas condições ao seu povo e às novas ge-
rações. Há sempre alguns a ganhar com a 
distribuição dos fundos, dados ou em-
prestados, mas o país e o povo só ganham 
se esses fundos forem investimento repro-
dutivo que realmente rasgue, alicerce e 
fortaleça a capacidade de crescer. Quere-
mos crescimento económico acima da 
média europeia como prioridade nacional 
para as próximas décadas, deixando para 
trás o medíocre voo de perdiz, paralelo ao 
chão, das últimas décadas. 

A crença geral na marca Portugal é po-
deroso motor desse desígnio, alimentan-
do a nossa auto-estima e confiança, o nos-
so brio e propósito. Ao mesmo tempo, in-
cutir nos actores económicos, sociais e 
culturais espírito competitivo para merca-
dos abertos, despertando todos a fugirem 
do a granel e afirmarem marcas reconhe-
cidas, que individualizem e conquistem 
escolha e preferência, é criar valor acres-
centado e fazer mais depressa a viagem do 
sucesso. 

O que fazemos na Sociedade Histórica é 
gostar de Portugal e cultivar esse gosto. Sa-
bemos que é o alimento do futuro. Com 
sucesso e com marca – isto é, com muitas 
marcas portuguesas, nas empresas e na 
cultura, na universidade e nas entidades 
sociais. 

Queremos em 2040 estar nos cinco Esta-
dos da frente na União Europeia. Antes 
até, se formos capazes. Possível é. Só falta 
ver se somos mesmo capazes. 

 
 
Presidente da Sociedade Histórica  
da Independência de Portugal e advogado. 
Escreve de acordo com a antiga ortografia

Queremos crescimento 
económico acima da 
média europeia como 
prioridade nacional 
para as próximas 
décadas, deixando para 
trás o medíocre voo de 
perdiz, paralelo ao 
chão, das últimas 
décadas. 

Apropósito de um pequeno tra-
balho sobre propaganda no Es-
tado Novo no início da guerra 
colonial (passaram esta semana 

60 anos), resolvi contar episódios de al-
guns antecedentes de promoção pelo po-
der político do chamado “império portu-
guês”, entre os quais a famosa Exposição 
Colonial no Porto, em 1934. 

Como se sabe, nessa mostra foi monta-
da a simulação de uma aldeia “indígena”, 
formada por uma série de palhotas onde 
foram enfiadas 324 pessoas trazidas de 
Macau, Goa, Timor, Moçambique, Ango-
la e Guiné. Estas pessoas estiveram qua-
tro meses no Palácio de Cristal como atra-
ções de um autêntico zoo humano, ex-
posto à curiosidade de meio milhão de 
visitantes. 

A maior vedeta desse zoo humano foi a 
“Rainha das Colónias”, uma jovem da 
Guiné, eleita a mais bela entre 19 rapari-
gas, a quem chamaram “Rosinha”. Ao ser 
fotografada em trajes tradicionais, ma-
mas descobertas e pequeno saiote, a jo-
vem motivou uma verdadeira correria ao 
evento para ver a “pretinha nua”. 

No Facebook escrevi um texto alusivo a 
este assunto, uma incrível ação de educa-
ção popular para o racismo e para o impe-
rialismo, e juntei a dita fotografia da “Rosi-
nha”. Quando carreguei no botão “publi-
car”, saltou-me uma mensagem a dizer 
que a foto violava o código da rede social. 

Não é novidade que o Facebook tem 
horror a mamilos. Lembro-me dos pro-
testos de 2017 pela censura feita pela em-
presa de Mark Zuckerberg a uma historia-
dora que quis publicar a foto da estatueta 
de uma Vénus do paleolítico ou, ainda an-
tes, salvo erro em 2014, por ter apagado e 
republicado e voltado a apagar posts com 
a célebre pintura, de 1486, O Nascimento 
de Vénus de Boticelli. Mães a amamentar 
filhos também são fotografias igualmente 
banidas há anos. 

Dada a rapidez da deteção do mamilo 
da “Rosinha” deduzo que em vez de espe-
rar por denúncias de pessoas escandali-
zadas, como no princípio fazia, o Face-
book decidiu elaborar algoritmos capa-
zes de detetar instantaneamente um 
mamilo. 

Imagino as reuniões do pessoal do Fa-
cebook, para decidirem os parâmetros a 
levar em conta no código informático do 
algoritmo e as perguntas para as quais foi 
preciso encontrar resposta: Que tipos de 

O mamilo da Rosinha  
devia ser permitido?

Opinião 
Pedro Tadeu

mamilos há? Que cores podem ter os ma-
milos? Que tamanhos? Os mamilos de 
homens podem ser publicados? E mami-
los que tenham pelos? Há mamilos politi-
camente corretos? Todos os mamilos são 
inadmissíveis? Um mamilo revelado por 
debaixo de uma camisola molhada deve 
ou não ser proibido? Quantas fotografias 
de mamilos teremos de introduzir no sis-
tema de inteligência artificial para ele 
aprender a detetar, antecipadamente, to-
das as tentativas de publicação de mami-
los pelos utilizadores do Facebook?... En-
fim, o trabalho deve ter sido árduo. 

A proibição de publicação dos mamilos 
no Facebook quase que me é indiferente 
a não ser por significar o prelúdio de algo 
muito mais grave: as sociedades, sejam 
democráticas ou sejam autoritárias, estão 
a aceitar pacificamente uma normaliza-
ção da ética e da moral segundo critérios 
comerciais, ou seja, segundo raciocínios 
que favorecem o negócio do Facebook e 
de outros potentados internéticos.  

Essa nova “ética social definida pelo lu-
cro”, dada a penetração massiva, absolu-
ta, que estas redes têm na vida quotidiana 
das populações, é obviamente legítima 
do ponto de vista de quem gere o negócio 
e até pode parecer, à primeira vista, bem 
intencionada; mas como não obedece a 
um escrutínio político e, muito menos, 
democrático, configura um abuso de po-
der porque obriga toda a gente a aderir a 
um “pensamento único” se quiser fre-
quentar a rede social.  

Este abuso, que na forma de organiza-
ção atual da sociedade não pode ser im-
pedido, irá escalar. Agora é o mamilo da 
Rosinha que está proibido, mas nada me 
garante que, um dia, o algoritmo dos ma-
milos acabe por proibir toda e qualquer 
fotografia e todo e qualquer texto sobre a 
Rosinha por o dono do Facebook achar 
que prejudica o negócio falar de imperia-
lismo, de colonialismo, de fascismo ou de 
outro “ismo” qualquer.  

Como, ao sedimentarem-se tais crité-
rios nas redes sociais, a própria socieda-
de, que já não pode abandonar as redes 
sociais, terá tendência em tornar sua a 
“ética social definida pelo lucro”, a Rosi-
nha pode até correr o risco de acabar ba-
nida dos livros de História... E o mais gra-
ve virá a seguir. 

  
 
Jornalista
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Não há outra forma de o dizer: a 
União Europeia (UE) tem um 
problema sério com as vacinas 
da covid-19. As dúvidas em re-

lação à fórmula de Oxford/AstraZeneca, 
agora também suspensa em Portugal, 
são apenas mais uma contrariedade 
num processo que já se vem tornando 
insustentável há algum tempo. 

Por falta de lotes disponíveis não esta-
mos a conseguir imunizar os nossos ci-
dadãos ao ritmo previsto, com conse-
quências em termos de saúde pública e 
na retoma da atividade económica. Ao 
mesmo tempo, somos os maiores expor-
tadores mundiais de vacinas. E para paí-
ses que estão longe de nos demonstrar 
reciprocidade. 

Em seis semanas, de acordo com uma 
contabilidade recente, a Europa expor-
tou 36 milhões de doses. O Reino Unido 
e os EUA, com percentagens de popula-
ção vacinada infinitamente superiores 
às da UE (que continua abaixo dos 10%), 
são os principais importadores. Mas am-
bos têm bloqueado ou condicionado as 
vendas para o espaço europeu. 

No caso dos norte-americanos, apesar 
das promessas de abertura de Joe Biden, 
vigora um embargo formal às exporta-
ções em tudo semelhante à famosa dou-
trina “America First” de Donald Trump. 
Os britânicos, embora sem essa posição 
oficial, estão na prática focados no abas-
tecimento doméstico, com a agravante 
de a vacina que produzem estar a susci-
tar dúvidas quanto à sua segurança. 

Neste contexto, ao nível da UE, têm 
crescido os apoiantes de um bloqueio 
integral às exportações. Este, sublinhe-
-se, não iria afetar os países pobres e em 
desenvolvimento, abrangidos por um 

Entre a crise das vacinas  
e uma guerra comercial 

Opinião 
M. Graça Carvalho

mecanismo específico de cooperação – 
o COVAX – que, de resto, foi recentemen-
te reforçado em mais 500 milhões de eu-
ros pela Comissão Europeia. No entanto, 
não deixaria de ser uma opção indesejá-
vel e com os seus próprios riscos. 

Desde logo, o risco de represálias, no-
meadamente por parte de países forne-
cedores de componentes indispensáveis 
para a produção das vacinas. Em poucas 
palavras: abriria o caminho a uma guerra 
comercial. Mas também por penalizar a 
BionTech/Pfizer e a Moderna, que, sendo 
as grandes exportadoras de vacinas “ma-
de in the EU”, são as únicas que têm cum-
prido escrupulosamente os contratos as-
sinados com a Comissão Europeia. 

Não é culpa destes fabricantes que vá-
rios Estados membros – dos quais Portu-
gal é um exemplo notório – tenham ab-
dicado de jogar pelo seguro, encomen-
dando a totalidade das quotas que lhes 
cabiam em cada diferente vacina, em 
vez disso apostando as suas fichas nas 
soluções que lhes pareciam mais práti-
cas, eventualmente mais económicas, 
mas que agora lhes estão a sair caras. 

Outra questão em cima de mesa, até 
face à posição atual dos nossos tradicio-
nais aliados, é o recurso a vacinas de ori-
gem russa e chinesa. Pessoalmente, não 
tenho objeções de princípio a qualquer 
vacina, desde que esta passe por uma 
avaliação rigorosa da Agência Europeia 
do Medicamento. Por outro lado, movi-
mentações negociais isoladas de Esta-
dos membros, como aquelas a que te-
mos assistido nos últimos tempos, só 
servirão para fragilizar a posição conjun-
ta da Europa. 

Em qualquer destes cenários, impõe-se 
uma reação musculada por parte da 
União Europeia, quer junto dos fabrican-
tes quer dos países que estão a contribuir 
para a atual situação. A esse respeito – e 
digo-o com genuína tristeza –, a Presidên-
cia Portuguesa do Conselho tem primado 
por um ensurdecedor silêncio e por uma 
confrangedora inação. Como já o referi, 
assegurar o sucesso deste processo de va-
cinação era o grande desafio destes seis 
meses. António Costa ainda vai a tempo 
de se afirmar a nível europeu, mas, para 
que isso suceda, tem de rapidamente ar-
regaçar as mangas e agir. 

 
 
Eurodeputada do PSD

Assegurar o sucesso 
deste processo de 
vacinação era o 
grande desafio destes 
seis meses. António 
Costa ainda vai a 
tempo de se afirmar a 
nível europeu. 

No passado dia 12 de março o go-
verno anunciou um conjunto 
de apoios à economia e ao em-
prego num valor de 7000 mi-

lhões de euros. Alguns são novos apoios, a 
maioria não. 

Na apresentação disponibilizada, 
mencionam-se medidas de desagrava-
mento fiscal, há medidas relativas ao em-
prego, à cultura, ao desporto e apoios às 
empresas. 

Mesmo com medidas repetidas ou re-
quentadas, é evidente o esforço que tem 
vindo a ser feito pelo governo para mitigar 
a situação calamitosa em que a pandemia 
de covid-19 deixou as famílias e as empre-
sas. E esse esforço deve ser tanto mais re-
conhecido quanto ocorre num período 
em que a administração pública sofreu 
quebras de eficiência como resultado da 
pandemia e da fragmentação das equipas 
de trabalho. Dito isto, é importante reite-
rar que há opções que foram feitas que 
não tiveram o resultado pretendido. A op-
ção de fazer chegar o grosso dos apoios às 
empresas através da banca não resultou 
bem. Mesmo pondo a SPGM a dar deze-
nas de milhares de garantias de 80-90% a 
pedidos de crédito bancário, os bancos 
não prescindiram de fazer a análise do 
risco do crédito.  

A máquina da Segurança Social tam-
bém não foi capaz de dar vazão à enxurra-
da de novos processos. Como resultado, 
muitas empresas e trabalhadores não re-

Adiar moratórias, atribuir 
apoios diretos rapidamente 

Opinião 
Jorge Costa Oliveira 

ceberam, ou receberam tarde e parcial-
mente, apoios. Tudo isto, porém, é com-
preensível; a velocidade do colapso eco-
nómico decorrente dos confinamentos e 
da semiparalisação das estruturas produ-
tivas e da procura doméstica e internacio-
nal são de um grau nunca experienciado 
e comprimido num curto espaço tempo-
ral. E o governo de Portugal trabalhou 
com determinação para tentar mitigar os 
problemas da crise económica e social 
criadas.  

Mas numa situação de crise não basta 
determinação. É preciso que os responsá-
veis tenham a humildade de perceber 
quando as medidas gizadas não funcio-
nam e equacionar alternativas, ao invés 
de ficar à espera que a realidade se ade-
que aos nossos desejos. É por isso que é 
necessário ponderar outras formas de 
ajudar as PME a sobreviver neste período 
e no reinício da retoma da atividade pós-
-vacinação da população adulta. 

As moratórias públicas de crédito de-
vem ser prorrogadas até pelo menos se-
tembro de 2021, seguindo a sábia prorro-
gação, por nove meses, dos períodos de 
carência das linhas de crédito com garan-
tia de Estado. O presidente da CGD já ex-
plicou bem o risco de tsunami de crédito 
malparado se tal não suceder. A função 
do governo é encontrar formas de isso su-
ceder e não se conformar com o parecer 
da Autoridade Bancária Europeia. 

A miséria social cresce diariamente. É 
necessário fazer chegar dinheiro às famí-
lias rapidamente. Os presidentes dos EUA 
– o anterior e Biden – não são conhecidos 
por serem favoráveis a aumentos de salá-
rios mínimos ou a atribuição de verbas 
que “estimulem a vadiagem” ou “desin-
centivem a procura de emprego”. E, toda-
via, ambos tiveram a inteligência de ler a 
realidade social e perceber que era urgen-
te fazer chegar ajuda financeira às famí-
lias. E fizeram-no através da emissão de 
cheques para as classes de rendimentos 
mais baixos. Como já em abril de 2020 o 
ministro de Estado e da Economia decla-
rara, é preciso fazer chegar o dinheiro ra-
pidamente às empresas. Agora é repensar 
as vias e as formas de dar execução de for-
ma eficaz ao que já há muito se identifi-
cou como o principal problema. 
 
 
Consultor financeiro e business developer 
 www.linkedin.com/in/jorgecostaoliveira

Numa situação de crise, 
não basta determinação. 
É preciso que os 
responsáveis tenham a 
humildade de perceber 
quando as medidas 
gizadas não funcionam e 
equacionar alternativas, 
ao invés de ficar à 
espera que a realidade 
se adeque ao nossos 
desejos.
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Apenas dez acórdãos con-
denatórios por corrupção 
e outra criminalidade rela-
cionada com este crime 

foram comunicados pelas autorida-
des judiciais ao Conselho de Preven-
ção da Corrupção (CPC), de um total 
de 102 processos criminais “no âm-
bito dos quais foram colhidos ele-
mentos indiciadores ou demonstra-
tivos da ocorrência de crimes”. Em 
2020 o CPC, organismo que funcio-
na junto ao Tribunal de Contas, rece-
beu participações de 763 processos 
associados a decisões judiciais (ver 
quadro ao lado) e esses 102 represen-
tam apenas 13,8% desse total . Tal 
como já vem sendo uma tendência 
registada em anos anteriores, os ar-
quivamentos continuam a represen-
tar a maioria dos processos que che-
gam ao CPC, dirigido pelo presiden-
te do Tribunal de Contas, José 
Tavares. No ano passado foram 396 
comunicações – 53,7% do total, ligei-
ramente superior aos 49,7% do ano 
de 2019. 

Em 2020, salienta ainda este rela-
tório que analisa cirurgicamente 
estes processos, pela primeira vez 
em dez anos diminuíram as comu-
nicações feitas ao CPC – foram 123 
em 2010, 258 em 2015 e 769 em 
2019 – o que é interpretado como 
uma “estabilização da tendência de 
crescimento que se tem vindo a ve-
rificar ao longo dos anos”. 

Para o Conselho, estes resultados 
“reforçam a tendência já registada 
nos anos anteriores, que é a do arqui-
vamento de uma grande parte dos 
Inquéritos realizados pelo Ministé-
rio Público (MP), devido à ausência 
de indícios ou elementos probató-
rios”. Mas não só: “Os elementos 
apresentados evidenciam nova-
mente as dificuldades da ação do MP 
e dos Órgãos de Polícia Criminal no 
acesso e recolha de indícios e ele-
mentos probatórios relativamente à 
ocorrência destes tipos. (...) Estas di-
ficuldades incluem, desde logo, os 
cuidados na ocultação dos indícios e 
das provas pelos autores dos crimes.” 

Das 102 comunicações que con-
têm indícios e provas da ocorrência 
de crimes, além dos dez acórdãos 
condenatórios, 88 dizem respeito a 
despachos de acusação; três são des-
pachos de suspensão provisória do 
processo e um é um acórdão absolu-
tórios – “este último por traduzir si-
tuações em que os indícios que fo-
ram apresentados em Tribunal não 

revelaram uma capacidade própria 
para se converter em prova e susten-
tar a aplicação de condenações”. 

Estas estão associadas funda-
mentalmente aos crimes de pecula-
to e peculato de uso (52 comunica-
ções), corrupção (19 ) e prevarica-
ção (12). Quanto às decisões de 
arquivamento, o CPC sublinha o 
facto de se “destacar a tendência 
para estarem associadas sobretudo 
aos crimes de corrupção (145 co-
municações), peculato e peculato 
de uso (100 ), abuso de poder (62), 
participação económica em negó-
cio (42 comunicações) e prevarica-
ção (33 comunicações). 

O CPC foi ainda notificado de 240 
aberturas de inquérito ( 32,5%), sal-
vaguardando que este valor “traduz 
apenas e só o número de inquéritos 
iniciados no ano, não se podendo 
por isso conjugar este número com 
as restantes tipologias de reporte, 
designadamente com os despachos 
de arquivamento e com as decisões 
com elementos indiciadores e pro-
batórios alcançados também no 
mesmo ano”. 

Câmaras e polícias no topo 
Quanto ao tipo de entidades em re-
lação às quais foram comunicados 
mais processos de corrupção e cri-

Corrupção. Só 10% de condenações. Mais de 
metade dos processos são arquivamentos
CRIME ECONÓMICO O relatório do Conselho para a Prevenção da Corrupção alerta para a dificuldade de investigação dos 
casos de corrupção e criminalidade conexa. Do total de 763 processos comunicados, mais de metade foram de arquivamentos.

TEXTO VALENTINA MARCELINO 

O Conselho de Prevenção 
da Corrupção é liderado 
pelo presidente do 
Tribunal de Contas.

minalidade conexa, destacam-se, na 
Administração Local, associada a 
mais de metade dos reportes judi-
ciais (51,8% – 382 comunicações). 
Deste universo, assumem particular 
relevo os municípios, que por si só 
totalizam 293 comunicações. 

Na Administração Central, que 
apresenta uma dimensão total de 

Finanças, Ferreira dos Santos, e o 
procurador-geral adjunto Orlando 
Romano, salientam que duas em 
cada três das entidades “onde foram 
sinalizadas práticas delituosas” têm 
um plano de prevenção de riscos de 
corrupção”. No entanto, além de 
26% delas não terem apresentado os 
relatórios de execução ao CPC, 33% 
nem sequer têm um plano para pre-
venir esses riscos identificados.  
valentina.marcelino@dn.pt

“Os elementos 
apresentados 
evidenciam 
novamente as 
dificuldades da ação  
do Ministério Público e 
dos Órgãos de Polícia 
Criminal no acesso  
e recolha de indícios e 
elementos probatórios 
relativamente 
à ocorrência  
destes tipos”. 

cerca de 1/4 das comunicações 
(187 casos – 25,3%), destacam-se as 
comunicações envolvendo forças e 
serviços de segurança (54) – que 
também em 2019 estavam em pri-
meiro lugar – bem como as entida-
des que operam nas áreas da edu-
cação (28) e da saúde .  

“Os dados apresentados eviden-
ciam contornos semelhantes aos 
verificados nos anos anteriores. Eles 
permitem sustentar uma vez mais 
que as entidades com tipologias de 
funções mais representadas pare-
cem estar particularmente expostas 
à possibilidade da ocorrência de 
atos de corrupção, de peculato e ou-
tros ilícitos conexos”, assinala o rela-
tório do CPC. “Esta maior exposição 
associa-se com alguma probabili-
dade a fatores como a natureza das 
funções desenvolvidas, a subsistên-
cia de situações de conflitos de inte-
resses, o exercício de poderes discri-
cionários associados a determina-
das funções públicas, bem como a 
situações de alguma proximidade 
relacional dos serviços e funcioná-
rios com os cidadãos, como seja por 
exemplo os casos particulares da 
Administração Local ou das forças e 
serviços de segurança”, completa. 

Os conselheiros do CPC, que inte-
gra figuras como o inspetor-geral de 

Principais tipos de crime 
associados às decisões 
judiciais reportadas em 2020

FONTE: CPC RELATÓRIO 2021



Diário de Notícias Quarta-feira 17/3/2021  11

Formato: 14 cm x 21 cm | Número médio de páginas: 180

C
ol

eç
ão

 c
om

po
st

a 
po

r 1
5 

liv
ro

s,
 d

is
tr

ib
uí

do
s 

em
 b

an
ca

 à
s 

se
xt

as
-f

ei
ra

s 
co

m
 o

 D
N

, d
e 

5 
de

 fe
ve

re
iro

 a
té

 14
 d

e 
m

ai
o 

de
 2

02
1.  

PV
P 

un
itá

rio
: 4

,9
5€

 c
on

t. 
(IV

A
 in

cl
uí

do
) +

 D
N

. P
VP

 d
a 

co
le

çã
o:

 7
4,

25
€ 

co
nt

. (
IV

A
 in

cl
uí

do
) +

 15
 D

N
. V

en
da

 li
m

ita
da

 a
o 

st
oc

k 
ex

is
te

nt
e.

 
C

A
D

A
 T

ÍT
U

LO
 P

ER
M

A
N

EC
E 

À
 V

EN
D

A
 E

M
 B

A
N

C
A

 D
U

R
A

N
TE

 D
U

A
S 

SE
M

A
N

A
S.

Pa
ra

 q
ua

lq
ue

r e
sc

la
re

ci
m

en
to

:
ap

oi
oc

lie
nt

e@
no

tic
ia

sd
ire

ct
.p

t
Li

nh
a 

de
 A

po
io

: 2
19

 2
49

 9
99

 
D

ia
s 

út
ei

s,
 d

as
 7

h0
0 

às
 18

h0
0.

 C
us

to
 d

as
 c

ha
m

ad
as

 d
a 

re
de

 fi
xa

0,1
0 

Eu
r/

m
in

ut
o 

e 
da

 re
de

 m
óv

el
 0

,2
5 

Eu
r/

m
in

ut
o,

 s
en

do
 a

m
ba

s 
ta

xa
da

s 
ao

 s
eg

un
do

 a
pó

s 
o 

1º
 m

in
ut

o.
 V

al
or

es
 s

uj
ei

to
s 

a 
IV

A
.

A OBRA DOS ESCRITORES QUE A OBRA DOS ESCRITORES QUE 
MARCARAM O NOSSO PAÍSMARCARAM O NOSSO PAÍS

Coleção 

Essenciais  
da Literatura  
Portuguesa ÀS SEXTAS

4,95€
+ jornal

ALMEIDA GARRETT
Viagens na minha terra
 19 março 

EÇA DE QUEIRÓS
A cidade e as serras
 Encomende no quiosque 

CAMILO CASTELO BRANCO
Amor de perdição
 Encomende no quiosque 

FERNANDO PESSOA
Mensagem
 Encomende no quiosque 

LUÍS DE CAMÕES
Os lusíadas
 Encomende no quiosque 

ANTERO DE QUENTAL
Os sonetos completos
 16 de abril 

ALEXANDRE HERCULANO
A abóbada
 23 de abril 

JÚLIO DINIS
As pupilas do senhor reitor
 30 de abril 

ANTÓNIO NOBRE
Só
 7 de maio 

RAUL BRANDÃO
Húmus
 14 de maio 

FERNÃO MENDES PINTO
Peregrinação
 9 de abril 

GIL VICENTE
Auto da barca do inferno
 JÁ NAS BANCAS 

CESÁRIO VERDE
O livro
 26 março 

PADRE ANTÓNIO VIEIRA
Sermões
 2 de abril 

FLORBELA ESPANCA
Sonetos
 JÁ NAS BANCAS 

 

PUBLICIDADE
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ENTREVISTA Manter a esperança e ser exemplo de amor e integridade são algumas das chaves 
para ultrapassar 2021 e a situação de pandemia, segundo o presidente da Aliança Evangélica 
Portuguesa. Neste último ano, os evangélicos adotaram as novas tecnologias para comunicar 
com os fiéis e, embora tenham perdido alguns, houve “nascimentos dentro da comunidade”. 

TEXTO ANA MEIRELES

Qual é a mensagem da Igreja 
Evangélica para 2021? 
Neste ano queremos continuar a 
afirmar que o mais importante é 
termos como referência uma pes-
soa, que é a pessoa de Jesus Cristo. 
Queremos ser reconhecidos tal 
como os crentes, os cristãos. É isto 
que nós queremos, que o nosso vi-
ver seja mais reconhecido, não tan-
to pelos ritos, e por hábitos, mas 
por pessoas que seguem o exem-
plo de Cristo. Ou seja, que olham 
para Cristo como seu modelo de 
vida. Não temos de fazer o mesmo 
que ele, mas nas nossas diferentes 
profissões sermos exemplos de 
amor, de integridade e, por vezes, 
de denúncia daquilo que está mal 
na nossa sociedade, seja a corrup-
ção, seja a mentira, seja o favoreci-
mento ilícito, seja muita outra coi-
sa que anda por aí... o tratar mal os 
pobres, o tratar mal os imigrantes 
que procuram solução para as suas 
vidas na nossa terra. Ter braços de 
acolhimento é uma mensagem 
cristã muito importante, que tan-
tas vezes é esquecida. E nós enten-
demos que não nos pode distinguir 
a cor da pele, ou a nossa cultura, ou 
outra coisa qualquer, mas real-
mente recebermos porque somos 
criaturas que temos o espírito de 
Deus em nós, somos humanos, so-
mos pessoas, e temos de olhar para 
um outro, aquele que está à nossa 
volta, ao nosso redor, como um ir-
mão, e para o ajudar nas suas difi-
culdades.  
Como têm chegado às pessoas 
nestes tempos de confinamento? 
Acreditamos que a Igreja, acima de 
tudo, são relacionamentos. E nós 
temos percebido que através desta 
mudança que houve com os meios 
telemáticos – através da internet, 
do YouTube, do Zoom e de outras 
maneiras de comunicar – tem ha-
vido pessoas que entram em con-
tacto connosco porque viram algo, 
porque chegaram até nós através 
desses meios e assistiram a algum 

no sentido de se precisam de algu-
ma coisa, e terem também alguém 
que os vá visitar através destes 
meios telemáticos, ou mesmo uma 
visita presencial, com os devidos 
distanciamentos, e que possam es-
tar juntos a orar com eles. Isto con-
tinua a ser exercido, que é o que se 
chama o Ministério Pastoral de Vi-
sitação. Não é tão acentuado como 
antes, mas continua a ser exercido. 
Também na nossa rua e comuni-
dade nós podemos fazê-lo. A nossa 
igreja aqui, a Igreja Evangélica de 
Sintra, acaba por ter uma outra 
maneira de expressar o seu serviço, 
porque temos uma associação que 
se chama Ser Alternativa, que é 
uma IPSS, e através desta associa-
ção temos os programas do rendi-
mento social de inserção, temos o 
serviço de apoio domiciliário, te-
mos o banco alimentar, e através 
desta expressão, desta associação, 
nós podemos servir a comunidade 
envolvente.  
Como é que se transmite esperan-
ça em tempos como este? 
Eu creio que tem de haver espe-
rança porque há uma esperança 
que nós temos e que tem a ver com 
o Divino, com Deus fonte de vida. 
Ele é Todo-Poderoso, e se ele per-
mitiu que uma calamidade, uma 
pandemia como esta sobreviesse 
sobre o mundo, nós temos de 
aproveitar esta oportunidade para 
levar, tal como em grandes epide-
mias e pandemias que ocorreram 
no passado, a expressão do amor 
de Cristo através de cuidados. Há 
esperança, no sentido em que nós 
percebemos que Deus tem dado 
também capacidade e ciência aos 
homens, por exemplo, na criação, 
como nunca foi visto num espaço 
tão curto, de uma vacina que está 
a ser administrada. E isto nós acre-
ditamos que também tem a ver 
com o Divino. Ou seja, nós acredi-
tamos que o nosso Deus é autor, 
consumador e criador e ele é cria-
tivo. E deu-nos a nós, quando co-
locou o seu espírito no homem, 
esta possibilidade de sermos tam-
bém criativos, criar coisas. E, nes-
te caso, a vacina não deixa de ser, 
de alguma forma, resultado desta 
criatividade, deste espírito criati-
vo, que Deus tem colocado em 
nós. E depois temos tudo o mais, 
porque acreditamos que com os 
meios tecnológicos e mecânicos 
que estão à nossa volta nós pode-
mos, seja através do oxigénio, das 
máquinas concentradoras de oxi-
génio - que aqui em Portugal esta-
mos a dar oxigénio em muitos li-
tros, ou em quilos, como quiser-
mos usar – para ajudar as pessoas, 
os seus processos imunológicos 
poderem recuperar, nesse caso, es-
tamos a falar dos hospitais, esta-
mos a falar das unidades de cuida-
dos intensivos. Ou seja, capacida-
de que Deus dá ao Homem de com 
a criatividade, e com a ciência, 
com as técnicas, colocando isto 
tudo ao serviço para que vidas se-
jam preservadas e que possam ser 
recuperadas e que as pessoas pos-IN
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António Calaim “Há pessoas, desde 
as negacionistas às que estão muito 
revoltadas, que acabam por se 
fechar e desiludir”

culto que foi transmitido. Por outro 
lado, temos tido também a oportu-
nidade de publicitar aquilo que fa-
zemos, seja através das várias redes 
sociais, convidando amigos e co-
nhecidos, porque fica tudo grava-
do no YouTube ou noutros meios. 
As pessoas podem ver a horas mais 
convenientes e não naquela hora 
fixa em que normalmente fazemos 
os cultos. Isso tem acontecido, pes-
soas que têm chegado até nós e fi-
cado connosco. Ainda agora tive-
mos o exemplo de um casal jovem 
que chegou até nós através da in-
ternet. 
Como é que se consegue manter os 
fiéis nestes tempos de pandemia? 
Não poderei ser arrogante e dizer 
que não perdemos ninguém, por-
que há pessoas, desde negacionis-
tas e àquelas que estão muito revol-
tadas, que acabam por se enclausu-
rar e desiludir. Há estes casos, sem 
dúvida alguma. Por isso há alguns 
que nós perdemos. Também há al-
guns que perdemos porque parti-
ram, já morreram. Mas já houve 
nascimentos dentro da comunida-
de, dentro das famílias houve nas-
cimentos. E temos tido pessoas que 
se agregaram connosco. Não esta-
rei com a vã glória de que estamos a 
crescer nesta altura. Temos tido 
pessoas novas, mas também temos 
tido pessoas que acabam por ficar 
um pouco desesperadas com a si-
tuação e, mesmo com os apoios, se 
fecham em si próprias. Não são tan-
tas, mas existem algumas.  
Que desafios a pandemia vos colo-
cou enquanto igreja? 
O desafio tem de ser sempre o ex-
pressar o amor que nós recebemos 
da parte de Deus e que queremos 
para os outros. E este amor expres-
sa-se através do serviço. Neste caso, 
temos os que vivem mais isolados, 
os que têm mais dificuldades com 
a sua locomoção e, devido às suas 
patologias, às suas situações parti-
culares, temos de os servir. Ou seja, 
acompanhando-os, servindo-os, 
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No início de 2020, todos 
nós, de uma maneira ou 
de outra, sabíamos que 
existia um problema sa-

nitário na longínqua China. Nada 
de novo na história do mundo. 
Mas, tal como à Organização 
Mundial da Saúde, a nós, ociden-
tais, não nos passou pela cabeça 
que viéssemos a enfrentar uma 
pandemia que nos fizesse sentir 
estar a viver o fim dos tempos 
como estamos ainda neste mo-
mento. De tal maneira estávamos 
tranquilos que, por exemplo, eu 
estava em Roma com um colega a 
trabalhar num arquivo quando, 
ao jantar, percebemos que as au-
toridades italianas tinham decidi-
do encerrar Milão e cancelar o 
Carnaval de Veneza. A situação 
era grave. Era o prenúncio dos 
meses que se seguiriam. 

O ofício do historiador, como di-
zia Jacques Le Goff, é estudar o 
passado, interpretá-lo, analisá-lo 
e, talvez, retirar daí lições para li-
dar no presente e no futuro com 
situações semelhantes. Ao histo-
riador há duas coisas que estão ve-
dadas: julgamentos de valor e pre-
visões de futurologia. A isso soma-
-se a necessidade de olhar para o 
passado sem as lentes do nosso 
tempo. Tarefas difíceis, senão utó-
picas, porque também nós somos 
seres humanos. Compete-nos 
comparar o presente com o passa-
do e traduzir essa comparação em 
algo inteligível e útil para a socie-
dade. Mas a verdade é que, para 
nós, historiadores treinados à luz 
do espírito da Escola dos Annales, 
que impõe distanciamento e neu-
tralidade ao cientista aquando da 
análise de um episódio histórico, o 
momento de poder analisar a pre-
sente crise ainda está longe. 

Apesar de todas as limitações 
auto-impostas pela deontologia 
da disciplina, o facto é que a His-
tória tem um papel essencial na 
compreensão e na análise da pan-
demia e, também, das conse-
quências sociais, económicas, 
geopolíticas e religiosas que acar-
reta. Há algo nas palavras que An-
tónio Vieira, S.J. escreveu no início 
da sua História do Futuro que pa-

Em História não fazemos futurologia. 
A pandemia de covid-19 e a História

Opinião 
Ana Travassos Valdez

rece responder à ânsia humana 
do presente: “Nenhuma cousa se 
pode prometer à natureza huma-
na mais conforme ao seu maior 
apetite, nem mais superior a toda 
a sua capacidade, que a notícia 
dos tempos e sucessos futuros 
[...]” (Sá da Costa, 2008, vol. I, 27). 
Mas fazer isto põe em causa o ofí-
cio do historiador e lembra-nos a 
religião e a política.  

Apesar de o passado nos poder 
ajudar a compreender o presente e 
o futuro, a tentação de falarmos so-
bre o futuro pode, perigosamente, 
aproximar-nos da futurologia ao 
invés de da História. 2020 e 2021 
são certamente anos “da ciência” e, 
a par das ciências duras, também 
as Humanidades e, nomeadamen-
te, a História têm e terão muito a di-
zer sobre esta pandemia, por serem 
o veículo principal que promove e 
produz uma interpretação trans-
versal deste tipo de fenómeno.  

Urge dizer que, tal como no pas-
sado, sentimos hoje a necessidade 
e a premência de compreender a 
doença e de lhe pôr cobro. Histori-
camente, sabemos que este cami-
nho não é livre de espinhos; que 
traz dias soalheiros e outros de 
tempestade. Mas chama-se a isto 
fazer ciência com base na tentativa 
e no erro, seja ela ciência dura ou 
humana. 

Ao contrário do que aconteceu 
em pandemias passadas, hoje tí-
nhamos por adquirido que a ciên-
cia nos daria respostas imediatas, 
e quando isso não aconteceu, ob-
servámos pânico e desconfiança 
nas pessoas. Mas a ciência do sé-
culo XXI produziu em tempo re-
corde uma série de vacinas que se 
espera que protejam a sociedade 
dos aspectos mais duros desta 
doença. Paralelamente, verificá-
mos que só práticas tão antigas 
quanto cercas sanitárias, confina-
mentos e limitações à circulação 
descritas já na Bíblia – lembremo-
-nos dos leprosos – puderam ir tra-
vando o avanço da pandemia. Tal 
como nos séculos XIV e XX, obser-
vámos impotentes a população a 
ser dizimada por uma doença des-
conhecida, os cadáveres a serem 
enterrados quase que às escondi-

O ofício do 
historiador, 
como dizia 
Jacques  
Le Goff, é 
estudar o 
passado, 
interpretá-lo, 
analisá-lo e, 
talvez, retirar 
daí lições 
para lidar no 
presente e no 
futuro com 
situações 
semelhantes. 

das, como aquando da peste negra 
ou do ébola. O isolamento dos 
doentes com covid-19 tornou-os 
leprosos bíblicos: querem-se afas-
tados e longe da vista, de preferên-
cia em covidários. O preconceito 
para com o doente é hoje igual ao 
do passado. Os médicos que en-
frentam o desconhecido para ten-
tarem salvar o doente são iguais 
aos do passado, até na tentativa de 
se protegerem com vestuário ade-
quado. A crise socioeconómica 
que se sente é já semelhante às do 
passado, embora seja necessário 
realçar que hoje somos mais de-
pendentes do sector terciário.  

As perguntas sem resposta são 
imensas: quanto mais tempo du-
rará a pandemia? Terá o teletraba-
lho vindo para ficar? E o ensino a 
distância? Haverá êxodo popula-
cional para as zonas rurais? Muda-
rá o conceito de cidade? Entende-
remos que é preciso ter zonas ver-
des e poluir menos para 
continuarmos a ter vida na Terra? 
Continuaremos a zoomar sete 
dias por semana, 24 horas por dia? 
Teremos redescoberto a impor-
tância do comércio local? E de 
consumir comida feita por nós 
com ingredientes naturais? E o 
chilrear dos passarinhos que ago-
ra se ouve manter-se-á? Teremos 
chegado ao fim dos tempos? Virá 
por aí um mundo novo e, com ele, 
um Apocalipse bíblico? 

A análise histórica profunda que 
esta pandemia requer só vai ser 
possível daqui a uns anos. Neste 
momento, aos historiadores resta 
observar o dia-a-dia da humani-
dade e ir comparando com o pas-
sado, tentando esboçar padrões. 
E, nisso, o mundo académico está 
a ser prolífero e a dar o seu melhor 
para oferecer à sociedade o produ-
to do conhecimento acumulado 
ao longo de séculos de um modo 
informativo que contribua para 
melhor compreender o presente e 
preparar o futuro. 

 
 
Investigadora principal da Faculdade 
de Letras Universidade de Lisboa 
Escreve de acordo com a antiga  
ortografia 

sam voltar às suas casas, às suas fa-
mílias, ainda que nalguns casos 
com sequelas, porque esta doença 
deixa algumas sequelas muito dra-
máticas.  
O número de pedidos de ajuda 
tem aumentado desde março?  
E que tipos de pedidos têm rece-
bido? 
Sim, há mais pedidos do que havia 
antes. Mas estes pedidos são cícli-
cos, têm a ver com as crises econó-
mico-financeiras, por isso houve 
um aumento de pedidos. A pró-
pria igreja vai drenando também 
alguns dos seus poucos recursos 
para isto. Mas acima de tudo são as 
pessoas que nós temos para servir, 
e isto é o que é mais importante, é 
termos as nossas pessoas a servir 
através desta associação, e seja na 
rua onde vivemos, no bairro onde 
vivemos.  
Como será a relação com os fiéis 
num mundo pós-covid? As coisas 
vão voltar a ser o que eram? 
Eu diria que com o uso sistemático 
destes meios telemáticos nós va-
mos usá-los muito mais do que 
usávamos antes, porque vamos 
continuar a usá-los. Descobrimos 
que alguns tinham alguma resis-
tência com o uso destes meios e 
nós percebemos que podemos ir 
mais longe através destes meios, 
por isso há aqui um desenvolvi-
mento, há aqui alguma mudança. 
Por outro lado, estamos todos an-
siosos por voltarmos, acima de 
tudo, à interação física. Eu conti-
nuo a dizer que esta expressão “dis-
tanciamento social” é um horror, 
ela devia ser usada como “distan-
ciamento físico” e não “distancia-
mento social”. Aliás o que está a 
acontecer com tudo isto, há aqui 
um grande perigo, especialmente 
com a escola, com as escolas fecha-
das, é que realmente as crianças 
mais pobres, as famílias mais po-
bres, não tenham a possibilidade 
aqui do elevador social, da ascen-
são social, porque realmente que 
possibilidades é que têm? São dife-
rentes as possibilidades de um mé-
dico, um engenheiro ou uma jor-
nalista dar aos seus filhos uma edu-
cação do que alguém que não tem 
essas possibilidades em casa, e não 
havendo escola as coisas ficarão 
muito mais limitadas. Ou seja, es-
tamos todos ansiando para que 
tudo possa voltar a uma outra for-
ma para que possamos estar juntos 
e possamos nos relacionar uns 
com os outros. Mas estou absoluta-
mente crente e esperando, talvez 
não nestes próximos meses, três 
meses, quatro meses, que possa-
mos estar nos cultos a abraçar, com 
este modo de expressão muito lati-
no de nos tocarmos uns aos outros, 
de nos abraçarmos uns aos outros, 
de vermos não só os nossos olhos, 
mas também os nossos lábios e as-
sim podermos expressar os nossos 
sentimentos e as nossas emoções. 
E termos também os convívios en-
tre as famílias que todos nós gosta-
mos e ansiamos por ter. 
ana.meireles@vdigital.pt
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O presidente da Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses, Manuel 
Machado, garantiu no 
Parlamento que as obras de 
remoção de amianto das 
escolas está a decorrer “a bom 
ritmo”. O também presidente 
da Câmara Municipal de 
Coimbra (PS) foi ouvido na 
comissão de Ambiente, 
Energia e Ordenamento do 
Território sobre o ponto de 
situação do processo de 
remoção das coberturas de 
fibrocimento dos edifícios 
escolares, que está a ser 
executado pelos municípios. 
“É um processo complexo, 
que levou tempo a montar, 
mas que agora está em 
velocidade cruzeiro. Numa 
boa parte dos municípios a 
remoção do fibrocimento foi 
desencadeada e está em 
execução”, indicou Manuel 
Machado. Questionado sobre 
os motivos para a morosidade 
do processo, explicou que 
algumas autarquias se 
depararam com “dificuldades 
processuais e burocráticas”, 
que “levaram tempo a ser 
ultrapassadas”.

BREVES

Remoção de 
amianto decorre  
a “bom ritmo”

Dez monumentos 
portugueses vão hoje 
iluminar-se de verde, no 
âmbito de uma iniciativa 
global para celebrar o Dia de 
São Patrício, padroeiro da 
Irlanda. “Neste ano, a 
Embaixada da Irlanda em 
Portugal associa-se ao 
Tourism Ireland [Turismo da 
Irlanda] e ao Turismo de 
Portugal para iluminar dez 
locais e monumentos como 
parte de um vasto leque de 
atividades para assinalar a 
data festiva”, pode ler-se em 
comunicado. Da lista fazem 
parte a Estátua de Dom José I 
(Lisboa); o Cristo Rei, em 
Almada (Setúbal); o Museu 
Condes de Castro Guimarães 
(Cascais); a Câmara de 
Cascais; o Castelo de Marvão 
(Portalegre); o Aeroporto 
Internacional de Faro; o 
Santuário do Bom Jesus do 
Monte (Braga); a Torre dos 
Clérigos (Porto); o Castelo de 
Bragança; e a Ponte Pedonal 
Metálica de Peso da Régua 
(Vila Real).

Monumentos 
iluminados  
por São Patrício

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Fundada em 26 de Maio de 2003 - 
 - Instituição de Utilidade Pública

Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro Atríbuida 
pela Liga dos Bombeiros Portugueses

Filiada na Liga dos Bombeiros Portugueses  
e na Federação dos Bombeiros de Beja

CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 1 do art.º 42.º e em cumprimento do 
estipulado na alínea b) e c) do n.º 2 do art.º 41.º dos 
Estatutos desta Associação, convoco todos os Associados 
da Vida por Vida – Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Milfontes para a Assembleia 
Geral Ordinária a realizar no dia 31 de Março de 2021, 
pelas 20:30 horas no Quartel desta Associação, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
1.º  Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 

29/12/2020.
2.º  Apresentação, Análise e Aprovação do Relatório e 

Conta de Gerência do Ano 2020, bem como do Parecer 
do Conselho Fiscal.

3.º Diversos
De harmonia como estipulado no n.º 1 do art.º 43.º dos 
Estatutos, se à hora marcada não estiverem presentes os 
Associados em número legal, a Assembleia reunirá trinta 
minutos depois no mesmo local e com a mesma ordem 
de trabalhos, com qualquer número de presenças, desde 
que não inferior a três associados efetivos e deliberará em 
conformidade com o estatutariamente previsto.
Vila Nova de Milfontes, 12 de Março de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Tito Silvestre Nobre Palma

CONVOCATÓRIA
Nos termos do disposto no art.° 25, número 
2, alínea b) dos Estatutos da Associação de 
Doentes com Lúpus, 1 PSS 6/93, contribuinte 
n.° 502 904 003, tenho a honra de convocar os 
Exmos. Associados para a Assembleia Geral que 
se realizará dia 30 (trinta) de Março de 2021 
(dois mil e vinte e um), pelas 16:00 (dezasseis 
horas), e que decorrerá por meios te lemáticos 
(sistema de videoconferência). Não havendo 
quórum, a Assembleia reunir-se-á, em segunda 
convocatória, pelas 16:30 (dezasseis e trinta).
Ordem de trabalhos:
Ponto Um:   -  Discussão e Aprovação do Re-

latório de Atividades e Contas 
relativas ao exercício de 2020;

Ponto Dois:  -  Apresentação, discussão e vo-
tação, sob proposta da Direção, 
da integração da Associação em 
nova estrutura agregadora de 
associações de Doenças Raras;

Ponto Três:  - Outros assuntos.
Para os associados que desejem participar 
via online na Assembleia Geral, agradece-
mos que nos contactem através do email  
associacao.doentes.lupus@gmail.com ou atra-
vés do telemóvel 96 64 10 498, para posterior 
envio do link.
Lisboa, 15 de Março de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Maria Altiva Pais Paula

PUB

Portugal recua cinco anos 
na taxa de natalidade.  
E morreram muitos mais
DEMOGRAFIA 10 295 909 pessoas no país em 2019, uma subida após 
anos de descidas. Primeiros dados do INE indicam que voltará a descer. 

Nasceram 84 296 bebés 
em Portugal no ano pas-
sado, menos 2283 do que 
em 2019. Significa uma 

diminuição de 2,6% num ano, o 
que representa uma grande quebra 
na taxa de natalidade. Portugal 

TEXTO CÉU NEVES

tem, agora, um número de nasci-
mentos inferiores a 2015, segundo 
os dados provisórios do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), di-
vulgados nesta terça-feira. 

Estes indicam o número de 
crianças que constam nas conser-

Há cinco anos, o país 
começou recuperar a 
nível da natalidade, 
com ligeiras variações 
de ano para ano.  
Em 2020, retrocede 
nessa evolução 
positiva desde a crise 
económica. 
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Há cada vez 
menos crianças 
a nascer no país.

2283 nascimentos em 2020, com-
parativamente com 2019, só se re-
gistou a partir da segunda metade 
do ano, com exceção do mês de fe-
vereiro, mas 2020 foi ano bissexto 
(fevereiro teve mais um dia). E de-
zembro, mês em que potencial-
mente nasceram as primeiras 
crianças da pandemia, teve a maior 
quebra no número de nados-vivos: 
menos 702, ou seja, menos 10,1% 
do que no mês homólogo de 2019. 

Já em 2021, o número de testes 
do pezinho – o rastreio de doenças 
realizado entre o terceiro e o sexto 
dia da criança – indica novas que-
bras. O Instituto Nacional de Saúde 
Ricardo Jorge realizou 11 246 ras-
treios neonatais em janeiro e feve-
reiro, menos 2694 (menos 19,1%) 
que nos mesmos meses de 2020.  

O adiamento da decisão de ter 
um filho também se verifica nos 
emigrantes. Estão registadas 262 
crianças fora de Portugal em 2020, 
quando eram 447 em 2019. 

Mais 11 359 mortes 
Num ano em que os nascimentos 
registam uma grande diminuição, 
assistiu-se a mais 10,2% de óbitos. 
Morreram 123 152 pessoas em 
2020, mais 11 359 óbitos do que em 
2019, o que agravou o saldo natural 
da população portuguesa. 

“No contexto da pandemia de 
covid-19, o aumento do número de 
óbitos, assim como o decréscimo 
do número de nados-vivos, deter-
minaram um forte agravamento 
do saldo natural (-38 856). Há 12 
anos que o saldo natural é negati-
vo”, sublinha o INE. 

Analisando o número de óbitos 
por meses, verifica-se que março, 
abril, novembro e dezembro regis-
taram mais de dez mil óbitos cada. 
O maior volume de óbitos foi em 
dezembro: 12 951. 

Portugal está a perder popula-
ção, uma vez que são muito mais as 
mortes do que os nascimentos. Em 
anos anteriores, quem tem com-
pensado este défice são os imigran-
tes, que voltaram a escolher Portu-
gal passada a crise económica.  
O INE ainda não publicou os dados 
do movimento de pessoas trans-
fronteiriço, pois são muitas as res-
trições devido à pandemia. E, por 
outro lado, a covid-19 agravou a ati-
vidade económica portuguesa.  

Em 2019, a população residente 
foi estimada em 10 295 909 pes-
soas, mais 19 292 habitantes relati-
vamente a 2018, após nove anos de 
decréscimo populacional. A previ-
são é que volte a decrescer. 

Estima-se que em 2019 tenham 
entrado em Portugal 72 725 imi-
grantes permanentes, mais 68,5% 
do que em 2018 (43 170). Em con-
trapartida, saíram apenas 28 219 
emigrantes permanentes, menos 
10,7% do que em 2018 (31 600). O 
saldo migratório foi positivo pelo 
terceiro ano consecutivo (4886 em 
2017, 11 570 em 2018 e 44 506 em 
2019) e compensou o decréscimo 
no saldo natural. 
ceuneves@dn.pt

vatórias do Registo Civil. Em 2015, 
registaram-se 85 500 crianças, mar-
cando o início da recuperação na 
taxa de natalidade, que tinha de-
crescido bastante devido à crise 
económica de 2010-2014. O país 
bateu no fundo em 2014, com 
82367 nascimentos. 

Iniciada a recuperação económi-
ca, há cinco anos, o país começou 
recuperar a nível da natalidade, 
com ligeiras variações de ano para 
ano. Mas em 2020 o país retrocede 
nessa evolução positiva. 

Se é já o efeito negativo da pan-
demia, ainda há pouca informação 
para se tirar conclusões. No entan-
to, os primeiros indicadores apon-
tam nesse sentido. A diminuição de 
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Os deputados de PSD, CDS-PP e 
Iniciativa Liberal, e também do 
PCP, quiseram saber se haverá 
novo alargamento – só com a atual 
“matriz”, sem considerar socieda-
des anónimas, respondeu a minis-
tra – e a razão pela qual não é aber-
ta a ADSE a ex-beneficiários “arre-
pendidos”. 

Alexandra Leitão defendeu que 
não seria justo dar os benefícios 
sem os tempos de contribuição, 
considerando que os trabalhado-
res poderão ser menos “solidários” 
com o sistema e mais calculistas na 
sua adesão: “Tenho 30 anos, tenho 
mais 30 anos de vida sem doenças 
à minha frente. Aos 50 anos, entro”, 
exemplificou. 

Outra das questões dirigidas à 
ministra foi a possibilidade de os 
descontos de 3,5% dos trabalhado-
res públicos passarem a incidir 
apenas sobre 12 meses de salário, e 
já não sobre subsídio de férias e 
subsídio de Natal – uma hipótese 
que o governo exclui. “Só adoece-
mos em 12 meses, mas em Portu-
gal ganhamos em 14 meses”, res-
pondeu a ministra. 

Preços fechados em abril  
Na audição, a ministra disse tam-
bém acreditar que no próximo mês 
será possível fechar o acordo com 
prestadores de cuidados de saúde 
privados para novas tabelas de pre-
ços no regime convencionado da 
ADSE. A seguir, disse, o governo 
pretende “agarrar o assunto das re-
gularizações”. 

“Uma vez aprovadas e aceites 
pelos operadores, o que tenho es-
perança que possa ocorrer ao lon-
go do próximo mês, estaremos em 
condições de ter todo um novo en-
quadramento de relacionamento 
com os operadores privados que 
permita também reabrir outros 
dossiês, como o dossiê das regula-
rizações”, afirmou a ministra em 
resposta à deputada Paula Santos, 
do PCP. 

A governante não quis adiantar 
pormenores sobre as tabelas, cuja 
negociação foi iniciada em 2018 
com o objetivo de “fechar” preços 
a pagar pelo sistema e acabar com 
as regras que impõem devoluções 
de valores pagos aos prestadores 
de saúde quando estes se desviam 
dos preços mínimos ou das mé-
dias do mercado . Estas poderão 
implicar a devolução de um valor 
acima de 74 milhões de euros nas 
estimativas para os anos de 2015 
a 2019. 

As tabelas “estão exatamente 
neste momento em fase de serem 
aprovadas, numa última fase de 
discussão com os operadores pri-
vados, e, portanto, não é o momen-
to mais apropriado para falar de-
las”, defendeu. 

Além da revisão da tabela de pre-
ços das convenções celebradas en-
tre ADSE e prestadores privados, 
está prevista também a revisão dos 
preços no regime livre do subsiste-
ma. 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt

que assegurou ter ouvido os repre-
sentantes dos trabalhadores “de-
zenas de vezes” apesar de o gover-
no não ser a isso obrigado. 

“A ideia de transformar a ADSE 
num Serviço Nacional de Saúde 2 
não vai acontecer com este gover-
no”, lançou aos deputados, justifi-
cando que a matriz da ADSE é que 
esta é “uma responsabilidade do 
Estado enquanto empregador”, 
conforme a origem histórica do 
subsistema. 

Inicialmente, com este alarga-
mento, o governo previu fazer che-
gar a ADSE a mais cem mil subscri-
tores, acrescidos de mais 60 mil fa-
miliares, com a finalidade de 
aumentar a sustentabilidade fi-
nanceira da ADSE e, também, de 
garantir mais justiça no acesso ao 
subsistema. Até esta terça-feira, 
inscreveram-se mais de 41 mil tra-
balhadores, segundo Alexandra 
Leitão. 

Aministra da Moderniza-
ção do Estado e da Ad-
ministração Pública, 
Alexandra Leitão, justifi-

cou ontem a exclusão de alguns 
trabalhadores do alargamento da 
ADSE a contratos individuais de 
trabalho, realizado no início deste 
ano, com a necessidade de não 
“desvirtuar” o subsistema de saú-
de dos funcionários públicos, ape-
sar da “filigrana complexa” de que 
é feito o setor público. 

“O critério é serem pessoas cole-
tivas públicas e não serem socieda-
des anónimas ou sociedades por 
quotas”, defendeu a governante, 
em resposta aos deputados sobre a 
exclusão das empresas municipais 
da lista de entidades abrangidas 
pelo alargamento legislado no iní-
cio deste ano. De resto, também 
entidades como a RTP ou a Infraes-
truturas de Portugal ficam de fora. 

Neste alargamento, ficam de 
fora trabalhadores de empresas 

municipais, de reguladores e dos 
hospitais de Loures e Cascais, em 
resultado do que a legislação defi-
niu. Esta prevê que possam inscre-
ver-se todos os trabalhadores com 
contrato de trabalho em funções 
públicas e contrato individual de 
trabalho das entidades públicas 
previstas na Lei Geral de Trabalho 
em Funções Públicas, das institui-
ções de ensino superior públicas e 
ainda de “entidades públicas em-
presariais, independentemente de 
serem do Estado, regionais ou mu-
nicipais, desde que não tenham 
caráter industrial ou comercial”. 

“Onde é que eu, decisor político, 
traço a fronteira para não desvir-
tuar a ADSE?”, perguntou a minis-
tra em audição a pedido do PSD na 
comissão parlamentar de Admi-
nistração Pública, respondendo 
com exemplos: empresas de capi-
tais públicos (“Se amanhã, os capi-
tais públicos forem vendidos, tira-
-se a ADSE a essas pessoas?”, ati-

rou) ou parcerias público-privadas, 
como as concessionárias de au-
toestradas, por exemplo. “É a pró-
pria caracterização da ADSE que 
está em causa”, defendeu. 

Mais inscritos  
Na audição, a deputada social-de-
mocrata Carla Barros considerou 
que o governo se comportou como 
“elefante numa loja de porcelana” 
na redação da lei.  

Os deputados alertaram que há 
trabalhadores de serviço público 
que, por terem empregador priva-
do, não têm acesso à ADSE, haven-
do colegas “ao lado” que têm – o 
que sucede entre os trabalhadores 
dos hospitais. 

Alexandra Leitão defendeu, con-
tudo, que o diploma vai ao encon-
tro das preocupações do Conselho 
Geral e de Supervisão da ADSE de 
não tornar o subsistema de saúde 
um “seguro público de saúde” 
aberto a todos, ao mesmo tempo 

Governo rejeita ideia 
de ADSE como “SNS 2”
SAÚDE Ministra conta fechar tabelas das convenções do sistema 
público em abril e, depois, “agarrar o assunto das regularizações”. 

TEXTO MARIA CAETANO 

Necessidade de não 
“desvirtuar” o sistema 
público de saúde 
justificou a exclusão  
de empresas 
municipais, 
reguladores 
e dos hospitais 
de Loures e Cascais. 

Até ontem tinham aderido à ADSE mais 41 mil funcionários, segundo Alexandra Leitão.
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Alfredo Casimiro, acionista 
maioritário da Ground-
force, está disponível para 
“considerar a realização 

de um aumento do capital social” 
na empresa “reservado a acionis-
tas”. Esta resposta do acionista pri-
vado da empresa de handling sur-
ge depois de, no último domingo, a 
TAP – o outro acionista da Ground-
force, com uma posição de 49,9%, e 
também cliente – ter apresentado 
uma proposta para um aumento de 
capital de quase sete milhões de eu-
ros. Os trabalhadores, que no início 
desta semana se manifestaram à 
porta do Palácio de Belém, apenas 
receberam cerca de 500 euros dos 
salários de fevereiro. 

“Estamos disponíveis para consi-
derar a realização de um aumento 
do capital social da SPdH, reserva-
do a acionistas, na modalidade de 
aumento de capital por novas entra-
das em dinheiro, com emissão de 
novas ações, a subscrever a um va-
lor por ação baseado na avaliação 
da SPdH já feita em 2018 pela Syco-
more Corporate Finance, avaliado-
ra sugerida pela TAP SGPS e Portu-
gália e aceite pela Pasogal, avaliação 
essa a adaptar em função dos im-
pactos da covid-19”, pode ler-se na 
carta assinada por Alfredo Casimiro 
e enviada ao ministro das Infraes-
truturas, a que o DN/Dinheiro Vivo 
teve acesso. “Esse aumento de capi-
tal, a deliberar oportunamente em 
Assembleia Geral da SPdH, para 
cuja realização desde já abdicamos 
dos prazos e formalidades prévias 
de convocação, terá, naturalmente, 
como pressuposto a reunião das 
condições necessárias à preserva-
ção e continuidade da empresa, 
pois só dessa forma se poderá ga-
rantir, de forma sustentada, a ma-
nutenção dos 2400 postos de traba-
lho da SPdH”, acrescenta. 

Com o objetivo de evitar um “ce-
nário de rutura iminente”, a TAP, no 
último domingo, propôs “não a tí-
tulo de adiantamento do paga-
mento de serviços a prestar pela 
SPdH à TAP”, mas um aumento do 
capital social da Groundforce de 
500 mil euros para 7,4 milhões de 
euros “mediante a subscrição de 
697 000 novas ações ordinárias a 
emitir com o valor nominal de 10 
euros cada, a realizar por novas en-
tradas em numerário, e a subscre-
ver integralmente por uma empre-
sa do Grupo TAP”. 

Esta solução surgiu depois de 
no dia 8 de março, o governo ter 
confirmado que as negociações 
que estavam em curso não tinham 
chegado a bom porto e que o acio-
nista privado não tinha condições 
para dar as ações da Pasogal como 
garantia para o empréstimo, uma 
vez que já se encontram penhora-
das. Alguns dias mais tarde, foi no-
ticiado pelo Expresso que essas 
ações estariam nas mãos do Mon-
tepio. O semanário dizia ainda 
que teria sido aquele banco o fi-
nanciador da operação de compra 
da posição maioritária de Alfredo 
Casimiro na empresa de handling 
da TAP, em 2012. O empresário 
terá dado como garantia de paga-
mento as próprias ações em pe-
nhor, segundo a mesma fonte. 

Na missiva enviada nesta terça-
-feira a Pedro Nuno Santos, Alfre-
do Casimiro sustenta que a Paso-
gal “não recusou em momento al-
gum prestar as declarações e 
garantias previstas” na minuta da 
proposta pela TAP, recebida às 
20.03 do dia 7 de março, que tinha 
algumas reformulações em rela-
ção à que tinha sido recebida no 
dia anterior. 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt

Acionista da Groundforce 
admite aumento do capital
AVIAÇÃO Numa carta, Alfredo Casimiro responde à proposta de 
reforço da participação. Salários ainda não foram pagos na totalidade.

TEXTO ANA LARANJEIRO

O acionista 
privado da empresa 
de operações 
de terra diz 
estar disponível 
para “considerar 
a realização de um 
aumento do capital 
social”. 

Totalidade dos salários aos trabalhadores ainda não foi paga.

As remessas dos 
emigrantes portugueses 
caíram 1,3% no ano 
passado, face a 2019, para 
3612,8 milhões de euros, 
descendo pela primeira vez 
desde pelo menos 2010, de 
acordo com os dados do 
Banco de Portugal. Em 
2010, os emigrantes 
enviaram 2425 milhões de 
euros para Portugal. 
Segundo os números do 
regulador e supervisor 
financeiro, os emigrantes 
portugueses enviaram para 
o seu país de origem 335,6 
milhões de euros em 
dezembro do ano passado, 
uma quebra de 4,3%, não 
havendo uma tendência 
definida relativamente a 
quedas ou subidas em 
2020 em relação a 2019.  
Os dados relativos a 
dezembro mostram que as 
remessas enviadas 
desceram de 351 milhões, 
em dezembro de 2019, para 
335,6 milhões no último 
mês do ano passado.

BREVES

Remessas dos 
emigrantes 
caíram 1,3%

A Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP) critica a 
manutenção da proibição 
de takeaway nos centros 
comerciais. “Apesar das 
insistências da AHRESP, as 
novas regras, que estarão 
em vigor até 31 de março, 
vêm manter a proibição de 
venda, na modalidade 
takeaway, nos 
estabelecimentos 
integrados em espaços 
comerciais, sendo apenas 
permitido o funcionamento 
para entregas ao domicílio 
(delivery)”, lê-se no boletim 
diário da associação.  
Esta é uma discriminação 
que consideramos 
injustificada e que está a 
contribuir para o agravar 
da situação destes 
estabelecimentos”, 
defende a AHRESP. A 
reabertura da restauração 
vai arrancar no dia 5 de 
abril, iniciando-se pelas 
esplanadas e com o limite 
máximo de quatro pessoas. 

AHRESP quer 
takeaway  
em centros 
comerciais
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Grupo 
Concept 
expande-se 
com mais 
dez clínicas 

O grupo da BodyConcept 
e da DepilConcept quer 

abrir neste ano dez clínicas, 
metade em Portugal, depois 
de no ano passado ter inves-
tido um milhão de euros em 
nove clínicas e ter entrado na 
Irlanda, Eslováquia e Repú-
blica Checa. 2020 foi um ano 
“impactante positivamente 
para o GrupoConcept”, que 
terminou “com crescimento 
na média de faturação, face a 
2019”, diz Carla Nunes, dire-
tora de expansão. 

Em 2021 querem elevar 
para 110 o número de clíni-
cas. “Em março teremos já 
mais de metade desse obje-
tivo cumprido, tendo em 
conta a abertura de unida-
des-piloto na Irlanda, Eslo-
váquia e República Checa, a 
abertura em breve de mais 
unidades já contratadas em 
Portugal e também com a 
notícia, em plena pandemia, 
da abertura de mais duas 
unidades na Sérvia, tornan-
do-nos assim líderes de mer-
cado neste país”, refere Carla 
Nunes. Em Portugal, a rea-
bertura segue o calendário 
do do desconfinamento: “O 
grupo Concept irá reabrir as 
portas com novas unidades 
em novos pontos do país, te-
mos quatro clínicas Depil-
Concept e uma clínica 
BodyConcept com obras 
concluídas, formação reali-
zada e equipa contratada, 
prontas a abrir.” 

O grupo português está 
presente com a BodyCon-
cept no Brasil e em Cabo Ver-
de e com a “marca estrela da 
internacionalização, Depil-
Concept”, no Brasil, Irlanda, 
Sérvia, Eslováquia, Repúbli-
ca Checa e Polónia (50 clíni-
cas). “Sendo um conceito de 
franchising, em que as nos-
sas vendas para o exterior se 
limitam aos direitos da mar-
ca e à venda de produtos 
Concept+, o volume de ne-
gócios com o exterior ainda 
representa 10% do total. 
Com a aposta na internacio-
nalização da marca Depil-
Concept, estamos certos de 
que o volume irá aumentar 
fortemente nos próximos 
anos”, diz. Este ano, a expec-
tativa é crescer “acima dos 
10%” em todos os mercados. 
ANA MARCELA
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O fundador da Micro-
soft, que previu esta 
pandemia no lon-
gínquo ano de 2015, 

profetizou no final de 2020 que 
“mais de 50% das viagens de 
negócios e de 30 % do tempo 
passado no escritório desapa-
recerão”. Não é uma profecia 
feita por qualquer um. Por isso, 
e pelo brutal impacto que po-
deria vir a ter no turismo e nas 
viagens, vale a pena explorar o 
tema. Porque o espaço não dá 
para tudo, dedico-me às consi-
derações sobre as viagens de 
negócios. 

O turismo de negócios pode 
ser desagregado em duas com-
ponentes principais: a simples 
deslocação e alojamento de 
profissionais no âmbito da ati-
vidade normal das empresas e 
a realização e participação em 
congressos, conferências, fei-
ras, etc.* 

O turismo de lazer represen-
ta mais de três quartos das re-
ceitas mundiais do setor, mas o 
peso do turismo de negócios 
mais do que dobrou, em 2019, 
o peso que tinha em 2010 (9%). 
Em 2019, os EUA foram o país 
onde o peso relativo do turis-
mo de negócios foi maior, mas 
a União Europeia no seu con-
junto figurou em segundo lu-
gar, à frente da China e do Ja-
pão. E Portugal, pasme-se, não 
só foi o 10.º país no ranking 
mundial de eventos e reuniões, 
como Lisboa foi a segunda ci-
dade nesse ranking. 

A covid-19 bateu forte em 
ambas as componentes das 
viagens de negócios. As em-
presas de todo o mundo can-
celaram praticamente todas as 
viagens e renderam-se às pla-
taformas de videoconferência. 
Mas será que se renderam por 
força das circunstâncias e logo 
que possam estarão back in 
business? Lendo os sinais dos 
tempos, muitas consultoras, 
bancos e companhias aéreas 
afirmam que vai retomar, mas, 
mesmo não indo tão longe 
como Bill Gates, estimam que 

20% a 25% do turismo de negó-
cios tenha desaparecido para 
sempre. 

Diga-se que em outras cri-
ses, como a de 2008, previa-se 
o declínio permanente do tu-
rismo de negócios, mas afinal, 
e apesar de a sua retoma ser 
mais lenta do que a do turismo 
de lazer, aquele voltou com 
mais força ainda. 

Todavia, desta vez há três 
notas distintas a registar. Pri-
meira: todas as empresas, 
mesmo que em diferente esca-
la, estão comprometidas com 
o movimento imparável da re-
dução de emissões de carbono 
e da transição climática. Se-
gunda: as plataformas Zoom, 
Google Hangouts, Skype, 
Teams (pois, Bill Gates) e simi-
lares estão agora no mercado, 
afirmando-se como o melhor 
veículo para que mesmo escri-
tórios remotos se possam en-
contrar, poupando-se horas 
perdidas em trânsito e levan-
do muitas reuniões a transfe-
rir-se, com vantagem, para o 
mundo virtual. Terceira: ainda 
que muitas viagens de negó-
cios estejam associadas tam-
bém ao lazer (bleisure é a ex-
pressão que o designa: dois 
terços dos turistas de negócios 
estendem as suas viagens 
quando podem), a verdade é 
que muitos executivos regis-
tam, com regozijo, a possibili-
dade de não andar em perma-
nência a atravessar o mundo e 
gerir quais as reuniões que exi-
gem de facto a presença física. 
E porque esta presença física é 
imprescindível para o negócio, 
na próxima crónica explorarei 
as razões que levam a que o tu-
rismo de negócios continue a 
florescer, ainda que parte se 
tenha perdido. 

E para concluir que Bill Ga-
tes não tem razão. Pelo menos 
não em 50%. 

 
* FONTE: TURISMO DE PORTUGAL 

 
VP executiva da AHP – Associação  
da Hotelaria de Portugal 

Turismo de negócios:  
e se Bill Gates tem razão? (1)Em ano de pandemia, os 

CTT viram os lucros recuar 
42,9%, para os 16,7 milhões 
de euros. Apesar do impac-

to da pandemia, que se refletiu em 
algumas áreas de negócio, nomea-
damente no Correio e Outros, as re-
ceitas subiram 0,7% em termos ho-
mólogos, para os 745,2 milhões de 
euros.  

João Bento, CEO dos CTT, refere 
que “estes resultados operacionais 
demonstram que os CTT têm se-
guido uma estratégia acertada. 
Mesmo em contexto pandémico, o 
reposicionamento da marca e re-
forço da aposta na área de Expresso 
e Encomendas trouxe resultados 
muito positivos, com crescimento 
a dois dígitos nos rendimentos ope-
racionais, no EBITDA e no número 
de objetos transportados”.  

Entre as várias áreas de negócio 
dos CTT, destacou-se o crescimen-
to da área de Expresso e Encomen-
das, descrita pelos CTT como um 
dos “motores” dos resultados de 
2020. Esta área viu as receitas subir 
26,6%, para os 193 milhões de eu-
ros. Em 2019, esta operação conta-
bilizava receitas de 152,4 milhões 
de euros.  

No quarto trimestre, esta área de 
negócio registou rendimentos de 
36,8 milhões de euros, uma subida 
de 33,1% em termos homólogos. 
No total do ano, os CTT referem 
que a performance deste negócio 
em Portugal resultou sobretudo do 
crescimento do CEP (Courier, Ex-
press and Parcels), cujos rendi-
mentos ascenderam a 96,5 mi-
lhões de euros. O tráfego CEP em 
Portugal totalizou 25,9 milhões de 
objetos, uma subida de 35,7% 
comparando com 2019. Esta ace-
lerada subida é justificada pelo im-
pulso do comércio eletrónico, for-
temente alavancado pelo confina-
mento vivido em 2020. De acordo 
com os Correios, foi notório um 
crescimento relevante dos setores 
da alimentação, desporto e lazer, 
educação e cultura e ainda eletró-
nica de consumo no e-commerce. 

De acordo com os CTT, terá sido 
o crescimento da operação de Ex-
presso e Encomendas, a par com o 
desempenho positivo do Banco 
CTT, que “compensou o acentua-
do decréscimo” de rendimentos 
noutras áreas, nomeadamente no 
Correio e Outros e dos Serviços Fi-
nanceiros. No caso do negócio de 

mento do banco cresceu 30,5% em 
2020, para um montante de 82,1 
milhões de euros. Deste valor, 12,9 
milhões de euros são provenientes 
da 321 Crédito, adquirida em maio 
de 2019. No ano passado, o banco 
constituiu 9,3 milhões de euros de 
imparidades e provisões – dos 
quais 5,8 milhões de euros no se-
gundo trimestre do ano.  

Os depósitos dos clientes subi-
ram 31,6%, para os 1689 milhões de 
euros. Já as comissões recebidas 
cresceram 52,9%, sobretudo devi-
do ao crédito à habitação (+64,4%) 
e a contas e cartões (+607%). 

No final de 2020, tinham sido for-
malizados pedidos de moratórias 
que atingiram uma exposição total 
de 40,4 milhões de euros, sendo o 
maior montante relativo ao crédito 
à habitação (31,1 milhões de euros).  
catia.rocha@dinheirovivo.pt

CTT vê receitas de Expresso 
e encomendas subir 26,6%
CONTAS O negócio das entregas deu um impulso às receitas dos 
Correios em ano de pandemia, embora o lucro total tenha caído 43%.

TEXTO CÁTIA ROCHA 

João Bento é o CEO dos CTT. 

Correio, foi sentida a influência da 
pandemia: os rendimentos opera-
cionais em 2020 caíram 10,8%, 
para os 426,1 milhões de euros. A 
empresa nota que a pandemia 
veio acelerar a tendência de que-
da do tráfego do correio, como re-
sultado da aceleração da digitali-
zação. Por segmento, o correio 
transacional caiu 16,6%, para os 
447,2 milhões de objetos. Já o cor-
reio publicitário recuou 17,6% 
(39,7 milhões de objetos) e o cor-
reio editorial caiu 13,7% (30 mi-
lhões de objetos).  

Banco CTT cresceu 30,5% 
O Banco CTT registou pela primei-
ra vez um resultado líquido conso-
lidado positivo em 2020, de 0,2 mi-
lhões de euros. No ano passado o 
banco ganhou 56 mil contas, tota-
lizando 600 mil clientes. O rendi-
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“Se não fosse a dona 
Fátima não tínhamos 
conseguido ter a 
escritura e as obras”
REQUALIFICAÇÃO Os moradores do bairro de São João de Brito já 
viram chegar as máquinas para os trabalhos de melhoria da zona, desde 
logo o saneamento básico. Começaram com as assinatura dos terrenos 
onde construíram as casas. Os resistentes esperaram mais de 40 anos.

TEXTO CÉU NEVES, FOTOS DIANA QUINTELA/GLOBAL IMAGENS

Manuel Rodrigues traba-
lhava na Tabaqueira, 
em Cabo Ruivo, Lisboa. 
Morava nas Galinhei-

ras, na casa de um irmão que o aco-
lheu, à mulher e ao filho, vindos de 
Carmona, Angola. “Apanhava o au-
tocarro e fazia o caminho final a pé 
para poupar dinheiro, passava sem-
pre na Avenida do Brasil.” Reparou 
nuns caixotes iguais aos que tinha 
despachado ao pé de casas em 
construção. Subiu o pequeno cerro 
e confirmou que eram pessoas de 
Angola. Contaram-lhe que tinham 
conseguido um terreno para cons-
truir casa. Perguntou o que era pre-
ciso fazer e ouviu: “Faz o pedido na 
Polícia Municipal.” E assim nasceu 
o bairro São João de Brito. 

Manuel mudou-se para o bairro 
em setembro de 1975, para quatro 
paredes e um teto, nem porta ti-
nha. O resto foi construindo nas 
folgas do trabalho, com a ajuda da 

mulher, Maria Amália Rodrigues, e 
dos vizinhos. É o morador mais an-
tigo: “Houve quem viesse primeiro, 
mas já cá não está.” Casas de auto-
construção e de entreajuda, tam-
bém nas tristezas e nas alegrias.  

O reinício de vida em Lisboa de 
Manuel, 80 anos, e de Maria Amá-
lia, 71, é muito idêntico ao dos vizi-
nhos. A maioria nasceu no norte de 
Portugal, emigrou para Angola e re-
gressou após o 25 de Abril, que per-
mitiu a independência dos Países 
Africanos de Língua Portuguesa. 
Angola tornou-se independente a 
11 de novembro de 1975. Regressa-
ram às origens sem meios e a ter de 
começar tudo de novo. 

O terreno onde construíram as 
suas casas fica entre a Avenida do 
Brasil e a Segunda Circular, em fren-
te ao aeroporto de Lisboa. Cada 
parcela foi loteada pelas autorida-
des e cedida às pessoas que fizeram 
o pedido. Construíram as suas pró-

prias casas, fizeram canalizações e 
montaram os fios da eletricidade. 
Tijolo a tijolo, melhoria aqui e um 
acrescento ali, mais uma assoalha-
da à medida das poupanças e da fa-
mília a crescer. “Não é construção 
clandestina”, sublinha Fátima Mar-
tins, a presidente de Associação de 
Moradores de São João de Brito, na 
freguesia de Alvalade. “As pessoas 
foram autorizadas a construir e 
sempre pagaram as taxas.” 

Mais de 40 anos à espera  
Foi há 45 anos e, até 2018, viveram 
na incerteza de não poder chamar 
“sua” à casa que construíram Em 
1997, às portas da Expo’98, desani-
maram. “Fizeram uma pressão 
muito grande para as pessoas saí-
rem e alguns saíram, mas com 
muita persistência, muita reclama-
ção, muita reunião na Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, muitas noites 
perdidas, conseguimos”, diz Fáti-
ma, enquanto passeia pelo bairro. 

A presidente da associação des-
de 1997, que já foi gestora de segu-
ros, é cumprimentada por todos. 
“Se não fosse a dona Fátima, não tí-
nhamos conseguido as escrituras e 
estas obras”, asseguram. A Câmara 
Municipal de Lisboa acabou por 
decidir vender os terrenos e fazer 
obras de requalificação do bairro, 
iniciadas neste mês. Fátima per-
gunta pelos seus filhos e netos, pe-
las maleitas, há quem lhe peça “um 
minutinho” para tirar uma dúvida 
ou falar de um problema.  

Habitam 120 famílias no bairro 
(342 pessoas, Censos de 2011), dis-
tribuídas por 118 edifícios. O valor 
dos terrenos depende da área e dos 
anos de residência e varia entre 12 
mil e 15 mil euros, em média. 

Manuel e Maria Amália Rodri-
gues fizeram a escritura a 5 de feve-

reiro de 2018, agora estão a fazer 
melhorias e a alargar o espaço, 
“contentíssimos”, asseguram. 

Naquela casa, sofreram a tristeza 
de perder um filho, mas também 
viveram a alegria de ter um segun-
do filho e dois netos. “Cheguei a vir 
para aqui trabalhar sozinha, fize-
mos tudo”, recorda a Amália, ex-
-funcionária do Ministério da Edu-
cação. Descreve o Manuel: “Andá-
mos cinco anos para fazer a 
casinha. Ganhava cinco contos por 
mês e estava sempre pronto a fazer 
horas para ganhar mais, tudo o que 
sobrava aplicava aqui.” Ele é de 

Habitam 120 famílias 
no bairro (342 pessoas, 
Censos de 2011), 
distribuídas por 118 
edifícios. O valor dos 
terrenos depende da 
área e dos anos de 
residência: entre 12 mil e 
15 mil euros, em média. 

Manuel Rodrigues, 80 anos, é o morador mais antigo: desde 1975.
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Fátima Martins, presidente da associação de moradores desde 1997, 
para os habitantes “a grande obreira” que soube levar a luta até ao fim.

Chaves (distrito de Vila Real) e ela 
do Mogadouro (Bragança). 

Fátima Martins agradece os elo-
gios, reconhecendo o seu mérito 
na conquista, até porque grande 
parte dos vizinhos são reformados. 
“Acreditei sempre, houve dias em 
que estava mais em baixo, mas no 
dia seguinte já estava a pressionar. 
Não fazia sentido as pessoas terem 
as suas casas e não poderem usu-
fruir delas em pleno. Fomos resis-
tindo e a pensar que alguém podia 
mudar de ideias”, explica. 

Diamantino Vieira, 80 anos, nas-
ceu em Vila Nova de Ourém e, de-
pois da tropa, ficou em Angola, de 
onde regressou em 1978. É casado 
com Andrelina, 76 anos. Conta: 
“Passei na Avenida do Brasil e vi a fa-
zerem as casas, quis saber o que ti-
nham feito e disseram-me para ir à 
Polícia Municipal na Palhavã. Fui e 
deram autorização para construir.”  

Andrelina trabalhou no Instituto 
da Água, ele montou uma ourive-
saria em Moscavide, que ainda se 
mantém. “Construímos isto sozi-
nhos, com a ajuda dos vizinhos. No 
meu trabalho não fiz calos, mas 
aqui fiz muitos”, brinca Diamanti-
no. Demorou três anos a ter algo a 
que pudesse chamar casa.  

Ao lado, mora João Afonso, 77 
anos. Veio de Angola com a mulher, 
Maria Augusta Pires, em 1976, dois 
filhos, a sogra e a cunhada. Vai pro-

curar umas fotos antigas, do início 
da construção das casas. Lá está 
ele, os vizinhos e o filho, então com 
4 anos, a “dar cimento”. “Quando 
viemos de Angola, andávamos aos 
caídos. Dormíamos no chão da 
sala da casa de um familiar que vi-
via na Graça. Vi uns da nossa terra 
[Vinhais, Bragança] a fazer uma 
casa nas Olaias, perguntei como ti-
nham conseguido. Responderam 
que ali não havia terrenos, mas que 
havia para os lados da Rotunda do 
Relógio”, diz João Afonso.  

Viviam em Luanda, onde tinham 
um comércio. Em Portugal, ele foi 
motorista, mais tarde abriram uma 
mercearia no bairro. Era Augusta 
que ali estava a maior parte dos 
dias, até que a idade e a falta de 
clientes levaram ao seu encerra-
mento. “Este bairro é maravilhoso, 
sossegado, gente boa, é como uma 
família”, diz. Também já lhes mor-
reu uma filha. Têm quatro netos. 

Vizinhos desde sempre 
Marília Morais, 70 anos, Manuel 
Morais, 76, de Chaves, foram dos 
últimos a chegar, deixaram Luanda 
em 1978. E quem encontraram? Os 
vizinhos Diamantino e Andrelina. 
“Andávamos às voltas com os tijo-
los e o cimento, até que um dia o 
meu marido diz: ‘Olá, está ali o Dia-
mantino.’ Grande festa”, conta a 
Marília, que passa muito do seu 
tempo a cuidar das orquídeas. Ele 
ocupa-se mais da horta, agora com 
couve-portuguesa, cebolinho, er-
vilhas e favas. Ele trabalhava no ae-
roporto e ela era funcionária públi-
ca. Têm dois filhos e duas netas. 

Dos quatro casais que ali criaram 
as raízes, só um já fez a escritura, to-
dos com filhos e netos que parti-
lham o amor pelo bairro. No dia da 
reportagem do DN, Diamantino e 
Augusta têm a neta a almoçar e a fi-
lha de Marília e Manuel prepara 
com a colega a reabertura do jar-
dim infantil onde trabalham. 

Os reformados representam o 
grande grupo do bairro. Fátima 
Martins, 57 anos, acaba por ser das 
residentes mais novas. Os pais 
compraram a casa a um amigo, vie-
ram para o bairro em 1982, tinha 
ela 18 anos. Moram na via princi-
pal, a Rua F, artéria conhecida por 

uma letra como praticamente to-
das. Vive no largo do chafariz, onde 
se abastecia a população. A asso-
ciação foi criada em 1986 e oficiali-
zada dois anos depois para tratar 
da água canalizada.  

Dar um nome às ruas é outro dos 
projetos da requalificação, que in-
clui a substituição da rede de sa-
neamento, água, eletricidade, gás , 
telecomunicações e arruamentos, 
alguns deles degradados.  

“O processo de requalificação 
começou com a assinatura das pri-
meiras escrituras em abril de 2018, 
só a Rua das Mimosas ficou para 
mais tarde, espera o parecer sobre 
a alteração do PDM. O papel da 
Junta de Freguesia de Alvalade tem 
sido o de permanente interlocutor 
dos moradores”, explica o seu pre-
sidente, José António Borges. 

Vítor Martins, 45 anos, motoris-
ta, é outro dos moradores mais jo-
vens. “Os meus pais eram de Castro 
D’Aire e vieram para Marvila, vi-
viam num quartito. Os terrenos 
eram para os retornados das ex-co-
lónias, mas ninguém queria este e 
o meu pai viu aqui uma oportuni-
dade”, conta. A sua casa fica no li-
mite do bairro junto à Segunda Cir-
cular. É filho único, nunca dali saiu, 
onde já vive uma filha. Tem três fi-
lhos. Adorava que os futuros netos 
vivenciassem os seus tempos de 
menino. “Era maravilhoso, éramos 
imensos, todos miúdos, todos nos 
conhecíamos e brincávamos.” 

Entre o bairro e os prédios da 
Avenida do Brasil fica o Complexo 
Desportivo de São João de Brito, a 
sede do Clube de Rugby São Mi-
guel. Tem sofrido obras de melho-
ramento e espera ser, também, 
uma mais-valia para os moradores. 
“Somos um clube virado para a co-
munidade, não apenas na forma-
ção de atletas mas também pelos 
valores que partilhamos: amizade, 
solidariedade, responsabilidade. 
Olhamos para a requalificação do 
bairro como uma obra há muito 
esperada e sempre adiada”, diz o 
seu presidente, Miguel Teixeira. 
Querem fazer parte desse projeto e 
continuar o trabalho desenvolvido 
com a pandemia: apoiar os mais 
fragilizados.  
ceuneves@dn.pt

Andrelina e 
Domingos Vieira 
(cima, esquerda), 
Marília e Manuel 
Morais (em cima, 
direita) e João 
Afonso e Augusta 
Pires (esquerda). 
Nasceram no norte 
e emigraram para 
Angola, de onde 
vieram após 1975.

Bairro fica entre a Avenida do Brasil e a Segunda Circular, em 
frente ao aeroporto de Lisboa. Queixam-se mais do ruído dos 
carros do que dos aviões.
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Com os jornalistas impedi-
dos de se deslocarem a 
Cabo Delgado, são as or-
ganizações não governa-

mentais e a Igreja Católica quem 
tem reportado sobre aquela pro-
víncia moçambicana em crise hu-
mana e de segurança há três anos e 
meio. O mais recente relato é da Sa-
ve the Children, que ouviu o teste-
munho de mães que perderam fi-
lhos para a violência e o ódio reli-
gioso. “Os relatos de ataques a 
crianças perturbam-nos até ao 
âmago. O nosso pessoal tem sido 
levado às lágrimas ao ouvir as his-
tórias de sofrimento contadas pe-
las mães nos campos de desloca-
dos. Esta violência tem de acabar, e 
as famílias deslocadas precisam de 
ser apoiadas à medida que encon-
tram o seu rumo e recuperam do 
trauma”, comentou o diretor da Sa-
ve the Children para Moçambique, 
Chance Briggs. No mesmo dia, o 
presidente moçambicano, Filipe 
Nyusi, pediu ao novo chefe do Es-
tado-Maior-General das Forças Ar-
madas (CEMGFA) para erradicar o 
terrorismo do país.  

“Naquela noite, a nossa aldeia foi 
atacada e as casas foram queima-
das. Quando tudo começou, eu es-
tava em casa com os meus quatro 
filhos. Tentámos fugir para a flores-
ta, mas eles levaram o meu filho 
mais velho e decapitaram-no. Não 
podíamos fazer nada senão tam-
bém seríamos mortos”, contou 
uma mãe de 28 anos sobre o filho 
de 12 anos. A organização não go-
vernamental, que iniciou a ativida-
de em Cabo Delgado na ressaca do 
furacão Kenneth em 2019, manten-
do 45 funcionários e 40 voluntários 
no terreno, encontrou esta família 
de agricultores num campo de des-
locados a 200 quilómetros da sua 
aldeia, com as três crianças trau-
matizadas e uma delas a necessitar 
de cuidados médicos.  

Infelizmente, não são caso úni-
co. Outra mãe de 29 anos também 
perdeu uma criança. “Depois de o 
meu filho de 11 anos ter sido mor-
to, compreendemos que já não era 
seguro ficar na minha aldeia. Fugi-
mos para a casa do meu pai noutra 
aldeia, mas alguns dias depois os 
ataques também começaram lá. 
Eu, o meu pai e as [três] crianças 
passámos cinco dias a comer ba-
nanas verdes e a beber água de ba-
naneira até conseguirmos o trans-

porte que nos trouxe até aqui”, re-
latou esta mãe que se diz de cora-
ção partido porque não pôde des-
pedir-se nem dar um enterro ade-
quado ao filho. São testemunhos 
de um conflito que já provocou 
mais de 1200 mortos e 670 mil des-
locados perante a incapacidade do 
governo central. Além disso, la-
menta a Save the Children, há qua-
se um milhão de pessoas a “enfren-
tar fome severa”, sendo certo que o 
trabalho da ONG acode 70 mil pes-
soas. A carência alimentar chega a 
Nampula, que também recebeu 
deslocados. Conta O País que nal-
gumas comunidades do distrito de 
Monapo há quem recorra a ervas 
para enganar a fome.  

A mais de 1500 quilómetros de 
distância, o presidente de Moçam-
bique procedeu a mudanças na 
hierarquia das Forças Armadas. Na 
terça-feira, ao seu ex-chefe da Casa 
Militar, Rivas Mangrasse, promovi-
do a CEMGFA, Filipe Nyusi pediu o 
fim do terrorismo e dos “seus men-
tores, que não devem ter sossego e 
devem se arrepender de ter ousado 
atacar Moçambique”. Na véspera, 
a embaixada norte-americana em 

resposta foi positiva, com Portugal 
a voluntariar-se para ajudar na for-
mação, mas até ao momento não 
se materializou, segundo o eurode-
putado Carlos Zorrinho, porque há 
“quem esteja no terreno que não 
quer que essa ajuda se faça”. 

É na província de Cabo Delgado 
que está previsto o maior investi-
mento privado em África, através 
da exploração do gás natural, 
numa infraestrutura que deverá es-
tar pronta em 2024 e será explora-
da por um consórcio de empresas 
de vários países, liderado pela fran-
cesa Total. A insurreição represen-
ta uma ameaça direta aos projetos 
de gás, tendo um ataque em 30 de 
dezembro decorrido a apenas 10 
quilómetros da infraestrutura, que 
recorre a empresas de segurança 
privadas para proteger o pessoal.  

Por outro lado, a esperança de 
que o projeto trouxesse benefícios 
para a população perdeu-se entre 
o sentimento de abandono, a mar-
ginalização económica, os desas-
tres naturais e o terrorismo. Daí 
que uma resposta exclusivamente 
militar, avisam os peritos, seja insu-
ficiente ou mesmo contraprodu-

Crianças decapitadas, um milhão de pessoas 
com fome. A crise no norte de Moçambique
CABO DELGADO Save the Children destaca que na crise humana e de segurança , as crianças são alvo dos insurgentes  
e enfrentam, como o resto da população e dos deslocados, fome severa. Presidente Nyusi quer eliminar o terrorismo.

TEXTO CÉSAR AVÓ

Em outubro de 2020, esta família perdeu o filho mais velho, com 12 anos, decapitado pelos terroristas. 

Os Estados Unidos 
iniciaram um 
programa de 
formação militar  
de combate  
ao ISIS-Moçambique.  
A União Europeia 
ainda não avançou. 

Maputo anunciou que tinha dado 
início a um programa de dois me-
ses de formação de forças especiais 
para reforçar a capacidade de res-
posta do exército ao grupo que, 
dias antes, foi oficialmente desi-
gnado como terrorista pelos EUA. 
Colocar o ISIS-Moçambique na lis-
ta negra de Washington dificultará 
os apoios financeiros aos insurgen-
tes. Do lado europeu, o pedido de 
apoio foi recebido em setembro e a 
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cente. O exército moçambicano, 
subdimensionado e mal equipado, 
recorreu a mercenários estrangei-
ros, primeiro em 2019 através do 
grupo russo Wagner – que se terá 
retirado após o falhanço no terreno 
– e depois com os sul-africanos da 
Dyck. ONG como a Amnistia Inter-
nacional criticam esta abordagem 
porque a população tem sido víti-
ma de abusos de todos os lados, le-
vando à sua alienação. “A aposta 
para travar este conflito não deve 
ser apenas no campo militar. Deve 
ser uma estratégia multifacetada 
que garanta o desenvolvimento lo-
cal, evitando que mais jovens das 
comunidades afetadas se juntem 
aos grupos armados”, disse à Lusa 
o diretor da ONG Centro de Integri-
dade Pública, Edson Cortez. Neste 
contexto, ganham mais relevância 
as conclusões de um estudo sobre 
captação de jovens para o extre-
mismo. Segundo uma análise do 
Instituto de Estudos Sociais e Eco-
nómicos, as províncias de Nampu-
la e Niassa também são campos de 
recrutamento para os grupos ar-
mados que atacam Cabo Delgado. 
cesar.avo@dn.pt
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Três anos e meio 
de violência

1983 
O presidente Samora Machel 
autoriza o Conselho Islâmico 
a enviar jovens para estudar 
na Arábia Saudita, numa 
iniciativa financiada pelo 
reino saudita. Parte deles 
regressam radicalizados e vão 
para Cabo Delgado e Niassa 
pregar um islão salafista. 
 
2010 
A população subleva-se 
contra os clérigos que 
propõem uma visão 
extremista do Alcorão e 
queima uma das seis 
mesquitas com este tipo de 
mensagens em Cabo 
Delgado. 
 
Outubro de 2017 
Ataque a esquadras da 
polícia em Mocímboa da 
Praia marca o início das 
atividades terroristas do 
grupo localmente conhecido 
como Al-Shabab, referência 
ao fundamentalistas somalis. 
 
Novembro de 2017 
O grupo terrorista alarga os 
ataques às aldeias e às 
igrejas, queimando ou 
decapitando as vítimas. 
 
Maio de 2018 
Primeira notícia de 
decapitação de crianças num 
ataque dos terroristas  
à aldeia de Monjane, distrito  
de Palma, que se saldou em 
dez mortos. 
 
Junho de 2019 
Estado Islâmico declara 
grupo Ansar Al-Sunna seu 
afiliado após um ataque ao 
exército moçambicano. 
Grupo reforça-se com 
ruandeses e ugandeses em 
fuga da RD Congo, e mais 
tarde enfrenta o grupo 
privado russo Wagner, que 
acabará por se retirar.  
 
Setembro de 2020 
Mocímboa da Praia volta para 
as mãos do exército, depois 
de ter sido tomada três vezes 
desde janeiro. No mesmo dia 
Maputo pede ajuda à UE. 
 
Março de 2021 
O exército norte-americano 
inicia um programa de dois 
meses de formação dos 
fuzileiros moçambicanos  
e designa oficialmente  
o ISIS-Moçambique como 
organização terrorista, 
culpando-o da morte de 1200 
pessoas.

O que disseram os especialistas ao DN 

“O povo da província de 
Cabo Delgado, como 
todo o norte do país, é 
muito pobre e vive com 
muito pouco. E, desde 
que se iniciaram os 
ataques, tem andado 
de lá para cá e de cá 
para lá, correndo atrás 
da vida.” 
 
“Eles têm-se 
autoproclamado do 
Estado Islâmico e o 
próprio governo acaba 
de reconhecer essa 
situação. Pode ser um 
grupo radical islâmico, 
mas o que tenho dito é 
que no interior de 
Moçambique, em Cabo 
Delgado, nunca tivemos 
atritos entre as religiões. 
(...). É um grupo radical, 
que foge dos padrões do 
que propaga o islão 
verdadeiro.” 
 
“Se a Igreja silencia, 
não está a cumprir o 
seu papel, tem de falar 
a verdade. Tenho 
consciência dos riscos, 
mas não tenho medo 
porque tenho 
cumprido a minha 
missão.” 

Luiz Fernando Lisboa 
Arcebispo de  Cachoeiro de 
Itapemirim, ex-bispo de Pemba 

“A ofensiva jihadista em 
Cabo Delgado só pode 
ser derrotada através 
da combinação de uma 
resposta militar eficaz 
com ações que 
satisfaçam as 
aspirações e 
expectativas dos 
cidadãos nos planos 
político, económico, 
social e cultural.” 
 
“O risco de confrontos 
(...) existe, não só por 
causa da violência 
jihadista, mas por 
causa da presença (...) 
de tensões, 
desconfianças, 
antagonismos e 
perceções mútuas de 
ameaça entre 
diferentes grupos na 
sociedade.” 
 
“O que se está a passar 
deve servir de alerta ao 
Estado e ao conjunto 
da sociedade para a 
necessidade urgente de 
se procurar, de forma 
deliberada e 
sistemática, soluções 
pacíficas e duradouras 
para os desafios que 
confrontam o país.“ 

João Bernardo Honwana 
Consultor na área de Resolução 
de Conflitos, Mediação Política e 
Diplomacia Preventiva 

“Temos os ingredientes 
da tempestade 
perfeita: 
subdesenvolvimento, 
fome, migrações, 
refugiados, negligência 
e pobreza, a que se 
junta o conflito 
violento. E que depois 
leva ao recrutamento 
de jovens 
moçambicanos para 
fazerem parte de 
quem está 
aparentemente a 
ganhar a guerra.” 
 
“Julgo que a guerra 
contra o terrorismo 
jihadista será ganha 
ou contida em 2021, 
por duas razões: uma, 
porque vai haver um 
apoio militar externo 
ao regime, que vai 
permitir ao governo 
reconquistar o 
território perdido e 
ajuda para patrulhar 
a costa do oceano 
Índico; outra porque, 
mesmo que o governo 
não tenha um 
entusiástico apoio 
popular, e não tem, a 
população vai apoiar 
o fim da guerra.” 

Fernando Jorge Cardoso 
Coordenador do gabinete de 
estudos estratégicos do Instituto 
Marquês de Valle Flôr 

“Os integrantes dos 
grupos terroristas são, 
por um lado, 
moçambicanos jovens 
que por várias razões 
aderiram à 
radicalização, 
supostamente 
islâmica, mas também 
por questões de ordem 
económica e social.” 
 
“A necessidade de 
concessão de terras às 
grandes companhias 
de exploração de gás e 
petróleo provocou um 
conflito no processo de 
reassentamento das 
populações.” 
 
“O separatismo não é 
uma questão a 
considerar perante a 
insegurança e os 
conflitos que decorrem 
neste momento em 
Moçambique.” 
 
“Moçambique tem 
demonstrado grande 
cautela na questão do 
pedido de auxílio 
internacional, para 
evitar consequências 
nefastas a posteriori.” 

Lourenço do Rosário 
Presidente do Fórum Nacional do 
Mecanismo Africano de Revisão 
de Pares 

Excertos de entrevista publicada 
no DN em 19 de maio de 2020

Excertos de entrevista publicada 
no DN em 6 de julho de 2020

Excertos de entrevista no DN em 
29 de dezembro de 2020

Excertos de entrevista publicada 
no DN em 5 de fevereiro de 2021
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Uma centena os taxistas saíram ontem 
para as ruas de Nápoles para o “enterro” 

da sua profissão. Os profissionais protesta-
vam contra a falta de clientes desde a impo-
sição das primeiras medidas de confina-
mento para travar a pandemia de covid-19. 
O protesto partiu da Praça do Plebiscito e di-
rigiu-se para o Palácio da Prefeitura, sede do 
governo da região da Campânia. À “urna”, 
carregada por alguns dos taxistas, não falta-
va a insígnia luminosa que identifica todos 
os táxis daquela cidade, nem o elogio fúne-
bre: “Aqui jaz a categoria de taxista”.  

Um ano depois de terem sido impostas as 
primeiras restrições para travar a covid em 
Itália, o país parece estar a enfrentar o início 
de uma terceira vaga, enquanto se apressa a 
vacinar a população, sobretudo a mais frá-
gil e os profissionais de saúde. A suspensão, 
anunciada na segunda-feira pelas autorida-
des italianas (bem como de vários outros 
países europeus, incluindo Portugal), da ad-
ministração da vacina da AstraZeneca devi-
do à preocupação com os seus efeitos se-
cundários em alguns pacientes – coágulos 
no sangue que, em alguns casos já se revela-
ram mortíferos – veio adiar ainda mais a úni-

ca solução que neste momento existe para 
o regresso à vida normal.  

Privados dos turistas que durante todo o 
ano inundam as ruas de Nápoles, bem 
como dos residentes locais, a maioria dos 
quais estão confinados e em teletrabalho, 
os taxistas sofreram em cheio o impacto da 
covid-19.  

Há dias, a Campânia, região da qual Ná-
poles é capital, voltou a ser classificada 
como zona vermelha – a de mais alto risco 
de transmissão do vírus. Os peritos têm avi-
sado que a Itália vai enfrentar um novo pico 
da pandemia, com os casos diários a chegar 
aos 40 mil se não forem impostas medidas 
de restrição mais fortes. 

Desde o início da pandemia que já mor-
reram mais de 900 mil pessoas só na Europa 
(quase 2,7 milhões no mundo), com a Itália 
a ser o segundo país europeu com mais 
mortes, mais de 103 mil, atrás apenas do 
Reino Unido, com mais de 125 mil.  

Resolver a crise sanitária e encontrar res-
postas para a economia italiana foram duas 
das prioridades traçadas pelo governo de 
Mario Draghi, que tomou posse em meados 
de fevereiro. 

Napolitanos enterram  
o táxi em protesto 
contra restrições
TEXTO HELENA TECEDEIRO FOTOGRAFIA CIRO FUSCO/EPA

O “cortejo fúnebre” percorreu as ruas da cidade 
italiana, num sinal de protesto contra a falta de 
clientes devido às medidas restritivas para 
controlar a pandemia de covid-19. 
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Aalcunha não é de agora, 
mas o primeiro-ministro 
neerlandês deverá provar 
mais uma vez, quando 

forem divulgados os resultados das 
eleições desta quarta-feira, porque 
é conhecido como “teflon Rutte”. 
Tal como o material antiaderente, 
Mark Rutte tem conseguido sem-
pre escapar ileso às crises e às críti-
cas desde que chegou ao poder, em 
2010. Agora, apesar do escândalo 
que o levou a demitir-se e a ficar 
como interino nos últimos dois 
meses e da contestação por causa 
das medidas para conter a covid-
-19, deverá conquistar uma vitória 
histórica. 

“Nestes tempos de incerteza, as 
pessoas preferem escolher estabili-
dade, continuidade e experiência. 
Não deixas uma pessoa que nunca 
pilotou um Boeing voar pela pri-
meira vez durante uma tempesta-
de”, disse o antigo conselheiro de 
Rutte, Jan Driessen, ao site Politico. 
E também não parece haver alguém 
desejoso de assumir os comandos. 
O primeiro-ministro deverá conse-
guir um quarto mandato, numas 
eleições em que a principal preocu-
pação dos neerlandeses é a covid-19 
– e não os temas de imigração ou de 
economia que dominaram os ante-
riores escrutínios.  

As eleições surgem em plena 
pandemia, tendo o país de cerca de 
17 milhões de habitantes registado 
à volta de 1,1 milhões de casos e 16 
mil mortes. Por causa do coronaví-
rus, o voto foi alargado, estando as 
urnas abertas desde segunda-feira 
para pessoas de maior risco.  

Depois de inicialmente ter apli-
cado uma política menos restritiva 
para lidar com o novo coronavírus, 
Rutte endureceu as medidas e, em 
janeiro, o país aprovou o primeiro 
recolher obrigatório desde a II 
Guerra Mundial. Uma decisão que 
gerou protestos das ruas, os mais 
graves nos últimos 40 anos. Ainda 
no último domingo houve con-
frontos entre manifestantes e for-
ças de segurança, que usaram ca-
nhões de água para dispersar uma 
manifestação em Haia. Apesar dis-
so, ou dos atrasos na vacinação, 
sondagens mostram que 77% dos 
neerlandeses apoiam a resposta de 
Rutte à pandemia. 

O recolher obrigatório e o início 
dos protestos coincidiu com o re-
bentar do escândalo referente aos 
abonos de família nos Países Bai-
xos. Uma comissão parlamentar 
concluiu que houve uma “injustiça 
sem precedentes” na forma como 
as autoridades tributárias acusa-
ram, erradamente, milhares de fa-

mílias de receber indevidamente 
apoios entre 2013 e 2019. Ao exigir 
a devolução do dinheiro, levaram 
muitas dessas famílias à falência. 

Por causa disso, o primeiro-mi-
nistro demitiu-se a dois meses das 
eleições, tendo ficado o seu gover-
no a funcionar de forma interina. 
Ou seja, nada mudou. Os únicos a 
cair por causa do escândalo foram 
o líder do Partido do Trabalho, Lo-
dewijk Asscher, que era ministro 
dos Assuntos Sociais quando o es-
cândalo começou, e o ministro dos 
Assuntos Económicos e Política 
Climática, Eric Wiebes, na altura 
secretário de Estado das Finanças. 

Que coligação?  
Segundo as sondagens, o liberal 
Partido Popular para a Liberdade e 
Democracia (VVD, na sigla origi-
nal) deverá conquistar cerca de 
25% das intenções de voto, e entre 
34 e 38 deputados (atualmente tem 
32). Em segundo lugar, surge o Par-
tido pela Liberdade (PVV, extrema-
-direita), de Geert Wilders, que de-
verá ter entre 17 e 21 (tem 20) – con-
seguindo travar a tendência de 
queda que registou em 2019, quan-
do perdeu quatro dos nove sena-
dores que tinha e quase não entra-
va para o Parlamento Europeu (só 
o fez após a redistribuição de luga-
res, com a saída do Reino Unido).  

Num Parlamento com 150 luga-
res, onde se sentam representantes 
de 13 partidos (há 37 a votos nestas 
eleições), será preciso esperar para 
ver que coligação será possível 
criar para governar. A aliança atual 
é de quatro partidos, incluindo o de 
Rutte, que só deixou claro que não 
se aliará a Wilders – entre 2010 e 
2012, o partido anti-imigração 
apoiou o seu primeiro executivo.  

O primeiro-ministro neerlandês 
será, depois da saída da chanceler 
Angela Merkel, o segundo líder eu-
ropeu há mais tempo no cargo, 
atrás apenas do húngaro Viktor Or-
bán. E prometerá continuar a ser 
uma dor de cabeça para aqueles 
que, entre os 27, defendem uma 
maior integração política e econó-
mica. Os Países Baixos lideraram o 
grupo dos chamados “frugais” (que 
incluía Áustria, Dinamarca e Sué-
cia), que se opuseram inicialmen-
te a um plano de recuperação da 
União Europeia para responder à 
crise causada pela pandemia.  
susana.f.salvador@dn.pt

Nem escândalos nem covid-19  
são uma ameaça para teflon Rutte
PAÍSES BAIXOS Sondagens dizem que o primeiro-ministro neerlandês, um dos líderes europeus 
há mais tempo no cargo, deve conquistar uma vitória histórica nas eleições desta quarta-feira.

TEXTO SUSANA SALVADOR

Votação começou na segunda-feira. E havia mesas de voto “bike-thru”, onde se podia votar de bicicleta. 

O Más Madrid, de Íñigo 
Errejón, rejeitou uma 
candidatura conjunta com a 
Unidas Podemos de Pablo 
Iglesias nas autonómicas na 
capital espanhola. Errejón, 
que foi um dos fundadores 
do Podemos em 2014, saiu 
em rutura com o atual líder, 
em 2019. As eleições foram 
antecipadas para 4 de maio 
e Iglesias renunciou ao 
cargo de vice-presidente no 
governo de Pedro Sánchez 
para se candidatar. E propôs 
ao outro partido de 
esquerda uma aliança face 
à direita – sondagens dão a 
vitória à atual presidente, 
Isabel Díaz Ayuso, do PP, 
que poderá ter o apoio da 
extrema-direita do Vox. 
“Madrid não é uma série da 
Netflix que começou na 
quarta-feira com a 
convocação de eleições”, 
disse a candidata do Más 
Madrid, Mónica García. 
“Nós, as mulheres, estamos 
cansadas de fazer o 
trabalho sujo para que, nos 
momentos históricos, nos 
peçam que nos afastemos”, 
referiu. Iglesias lamentou a 
decisão, mas disse ter o 
máximo respeito por ela. 

BREVES

Más Madrid 
rejeita aliança 
com Iglesias
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Mark Rutte 
Primeiro-ministro neerlandês 
desde 2010 

Geert Wilders  
Líder do Partido pela Liberdade 
(extrema-direita) CARTÓRIO NOTARIAL DE ÓBIDOS

Notário António Alberto Machado Bértolo

EXTRACTO
Certifico narrativamente, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de hoje, iniciada a folhas 
trinta e cinco do Livro de Notas número Cento e 
oito - F, deste Cartório Notarial, NUNO MIGUEL 
MADEIRA DUARTE, casado, residente na Travessa 
Dr. Francisco Tavares, número 2, Caldas da Rainha, 
declarou que é, com exclusão de outrem, dono e 
legítimo possuidor do veículo automóvel da marca 
Land Rover, com a matricula BM-22-87, a gasóleo, 
matriculado na Conservatória do Registo Automó-
vel de Lisboa não havendo qualquer inscrição de 
aquisição ou qualquer registo de outra natureza 
o justificante em mil novecentos e noventa oito, 
na altura solteiro, maior, comprou, por cinquenta 
mil escudos, o mencionado veículo em muito mau 
estado, num sucateiro, que já não existe, na zona 
do Alvito, em Lisboa. Em virtude de se terem extra-
viado a declaração de venda e demais documentos, 
e de já não haver forma de encontrar o vendedor 
ou qualquer seu representante, o justificante não 
tem como efetuar o registo de aquisição do veículo. 
Desde que a viatura foi adquirida - há mais de 
vinte anos -, que o justificante possui o referido 
veículo duma forma pública, pacífica, ostensiva 
e continuadamente, como se fosse seu legítimo 
proprietário e na convicção de o ser, utilizando-o 
da forma que tem por mais conveniente, tendo 
procedido à sua total recuperação, tendo, para 
o efeito, comprado as peças necessárias, tendo 
mandado colocar estofos novos, tendo mandado 
efetuar uma pintura, procedendo à sua manuten-
ção e reparações, usando-o em circuitos fechados 
e só não o conduzindo na via pública, por não 
dispor da documentação necessária, pelo que ad-
quiriu o referido veículo, livre de ónus ou encargos,  
por USUCAPIÃO.
Óbidos, nove de Março de dois mil e vinte e um

O Notário
António Alberto Machado Bértolo

PUB
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TEXTO CARLOS NOGUEIRA

Fernando Santos deu ontem 
o pontapé de saída rumo 
ao apuramento para o 
Campeonato do Mundo de 

2002, que se vai realizar no Qatar. 
Mais do que o início de uma cami-
nhada, trata-se de algo inédito, 
pois pela primeira vez um selecio-
nador nacional vai tentar marcar 
presença pela quarta vez consecu-
tiva numa fase final de uma gran-
de competição, podendo assim ul-
trapassar Luiz Felipe Scolari, que 
esteve nos Europeus de 2004 e 
2008 e no Mundial 2006.  

Para já, Fernando Santos, de 66 
anos, comandou a equipa das qui-
nas no Euro 2016 e no Mundial 
2018, vai liderar Portugal no Euro 
2020, que por causa da pandemia 
se realiza no próximo verão (de 11 
de junho a 11 de julho). Nessa altu-
ra, já estará em andamento a cami-
nhada para o Qatar, em que a equi-
pa das quinas é favorita do grupo, 
do qual consta Sérvia, República da 
Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. 

No primeiro dia desta nova ca-
minhada, o selecionador nacional 
apresentou os sportinguistas Nu-

no Mendes e João Palhinha como 
principais novidades da lista de 
convocados, podendo assim au-
mentar o lote de jogadores que se 
estrearam pela sua mão na princi-
pal seleção nacional que, neste 
momento, já vai em 47. 

O selecionador esclareceu os 
motivos da chamada dos dois joga-
dores, que até já era esperada, ten-
do em conta o rendimento que têm 
tido no líder da I Liga. “Nuno Men-
des é um jogador de qualidade e 
tem características importantes 
para a equipa”, sendo ao mesmo 
tempo “importante João Palhinha 
vir neste momento à seleção, por-
que não tem um grande trajeto de 
seleção e é muito importante tê-lo 
mais perto, avaliá-lo, em relação ao 
que a equipa pretende”. 

Outra das grandes notícias da 
convocatória prendeu-se com o 
guarda-redes Rui Patrício, que na 
segunda-feira à noite tinha prega-
do um grande susto quando, ao 
serviço do Wolverhampton, foi 
abalroado por um companheiro 
de equipa (ver fotolegenda). Afinal, 
apesar da pancada sofrida na ca-
beça, o habitual dono da baliza da 
seleção vai estar apto para os jogos 
com com o Azerbaijão (dia 24 de 
março, em Turim), Sérvia (dia 27, 
em Belgrado) e Luxemburgo (dia 
30 na cidade do Luxemburgo). “O 
Rui está convocado porque nos foi 

pe, que falhou a anterior chamada 
por lesão. Em contrapartida, ficam 
de fora Nélson Semedo, Mário Rui, 
Rúben Semedo, William Carvalho, 
Paulinho e Francisco Trincão. 

Ausente desta chamada ficou o 
melhor marcador da I Liga, o spor-
tinguista Pedro Gonçalves. “Há ou-
tros jogadores que podiam fazer 
parte desta convocatória, mas a 
minha escolha agora foi esta. Va-
mos disputar o Campeonato do 
Mundo e, por isso, não há outro 
tipo de opções, a não ser as mais 
válidas neste momento”, justificou. 

O sonho do Mundial  
de Ronaldo 
Incontornáveis foram as perguntas 
sobre Cristiano Ronaldo, que de-
pois da eliminação da Juventus 
diante do FC Porto andou nas bo-
cas do mundo porque, alegada-
mente, estaria de saída do clube 
italiano. A resposta surgiu no sába-
do com três golos ao Cagliari, que o 
consolidou como melhor marca-
dor da Série A com 23 golos. 

“Tenho a certeza de que o Cris-
tiano Ronaldo vem, como sempre, 
supermotivado. Não tem a ver 
com ter marcado mais ou menos 
golos. Virá, de certeza, com a mes-
ma ambição que sempre demons-
trou, não pensando em objetivos 
pessoais, mas em concretizar os da 
equipa nacional”, frisou Fernando 

Fernando Santos e Ronaldo, 
uma parceria que procura 
alcançar a quarta grande 
competição de seleções.

Santos atira-se 
ao recorde  
de fases finais 
com mais  
duas estreias 
na seleção
MUNDIAL 2022 O selecionador deu início  
ao apuramento para o Campeonato do Mundo 
do Qatar, que poderá ser o seu quarto grande 
torneio pela equipa das quinas. Palhinha e Nuno 
Mendes são novidades da primeira convocatória.

“Cristiano Ronaldo 
tem um sonho muito 
grande de participar 
naquilo que Portugal 
se propôs, o de 
participar no 
Campeonato do 
Mundo e vencê-lo”, 
revela Fernando 
Santos. 

Rui Patrício sofreu um embate na cabeça num lance com o seu capitão 
de equipa, Conor Coady, já perto do final do Wolverhampton-
-Liverpool, na segunda-feira à noite. O guarda-redes saiu do relvado 
numa maca, mas  manteve-se consciente, tendo sido levado a casa por 
um fisioterapeuta do clube. Afinal, tudo não terá passado de um susto.
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dito que ele está estável, perfeita-
mente normal, vai seguir um pro-
tocolo médico durante dois ou três 
dias, o que é normal. Não haveria, 
por isso, nenhum problema em ser 
convocado”, esclareceu Fernando 
Santos. 

Na convocatória destacam-se 
ainda os regressos do defesa direi-
to Cédric Soares e dos avançados 
André Silva e Rafa Silva, além de Pe-
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Santos, fazendo de imediato uma 
revelação: “Ronaldo tem um so-
nho muito grande de participar 
naquilo que Portugal se propôs, o 
de participar no Campeonato do 
Mundo e vencê-lo.” 

O selecionador nacional lamen-
tou entretanto o facto de Portugal 
ter pela frente três jogos oficiais no 
curto espaço de seis dias. “É a pri-
meira vez que vamos ter três jogos 
oficiais, a contar com pontos, a jo-
gar com 72 horas de intervalo... o 
último, nem com 72 horas”, argu-
mentou, considerando que a me-
lhor forma de lidar com esta ques-
tão é “preparar os jogadores para 
estarem frescos nestes jogos fun-
damentais para o apuramento”.  

A pouco mais de dois meses para 
a fase final do Campeonato da Eu-
ropa, Fernando Santos deixou já 
um recado aos jogadores: “Esta 
convocatória não tem nada a ver 
com o Euro. Esta é uma convocató-
ria para três jogos, por isso mais 
alargada do que o normal, para es-
tarmos salvaguardados pareceu-
-me bem este número de jogado-
res.” “Faço as escolhas tendo em 
conta o meu plano de jogo e a qua-
lidade dos jogadores. Tenho um le-
que de trinta e tal jogadores que 
podiam estar na convocatória e 
mais para a frente abordarei o tema 
da fase final do Europeu”, acrescen-
tou. carlos.nogueira@dn.pt
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O Tribunal Arbitral do 
Desporto (TAD) deu 
ontem razão a João Pa-
lhinha, médio do 

Sporting, em relação ao cartão 
amarelo visto frente ao Boavista, 
na 15.ª jornada da I Liga. 

De acordo com uma fonte, ci-
tada pela Lusa, na base da deci-
são está o facto de o árbitro da 
partida, Fábio Veríssimo, ter ad-
mitido o erro de admoestar o jo-
gador dos leões com o cartão 
amarelo no encontro com os 
axadrezados, em 26 de janeiro, 
que o deixaria automaticamente 
fora do dérbi com o Benfica por 
ter completado uma série de cin-
co cartões amarelos. Esta decisão 
do TAD confirma a anulação do 
cartão amarelo, pelo que o atleta 
estava habilitado a jogar o dérbi. 

Quem não se conforma com a 
decisão é a Federação Portugue-
sa de Futebol (FPF), que vai re-
correr da decisão desfavorável 
TAD, confirmou à Lusa outra 
fonte ligada ao processo. 

Palhinha foi castigado a 27 de 
janeiro, em processo sumário, 
tendo o pleno da secção profis-
sional do Conselho de Disciplina 
(CD) da FPF considerado impro-
cedente o recurso do jogador. No 
entanto, o provimento de uma 

providência cautelar permitiu 
que fosse utilizado pelo treinador 
Rúben Amorim na vitória frente 
ao Benfica, jogo em que entrou 
os 61 minutos. 

Nesse mesmo dia, face à deci-
são do Tribunal Central Admi-
nistrativo do Sul de suspender a 
eficácia do castigo de um jogo, o 
CD da FPF contestou a argu-
mentação do Sporting. Na altu-
ra, o órgão federativo explicou 
que o Sporting “optou por fun-
dar o seu pedido de providência 
cautelar apenas numa alegação 
genérica sobre a inconstitucio-
nalidade do sancionamento em 

TAD confirma utilização 
regular de Palhinha no 
dérbi. Federação recorre
I LIGA O Tribunal Arbitral do Desporto considerou que o médio do 
Sporting estava habilitado a defrontar o Benfica porque o árbitro 
admitiu o erro no cartão amarelo exibido ao atleta no jogo anterior.

A desilusão de Palhinha no 
jogo com o Boavista ao ver 
o cartão amarelo. Aqui 
iniciava-se uma batalha 
jurídica.

Na base da decisão 
está o facto de o 
árbitro Fábio 
Veríssimo ter 
admitido o erro  
de exibir o cartão 
amarelo a Palhinha 
frente ao Boavista. 

processo sumário, alegadamen-
te por não se garantir o exercício 
do direito de defesa”, acrescen-
tando o CD que “muito se estra-
nha, porquanto a SAD emprega-
dora do jogador participou na 
aprovação do Regulamento Dis-
ciplinar que assim desenhou 
esta forma de processo”.  

No dia 12 de fevereiro, o CD da 
FPF anunciou a abertura de um 
processo de inquérito, após uma 
participação do Benfica, pelo re-
curso do Sporting a tribunais ci-
vis que permitiu a utilização de 
Palhinha. Três dias depois, o CD 
da FPF passou a permitir a defe-
sa de clubes e agentes desporti-
vos, após a direção federativa ter 
aceitado em 19 de janeiro a su-
gestão do CD, que, em 29 de de-
zembro de 2020, decidiu imple-
mentar a audiência prévia dos 
clubes e agentes desportivos no 
âmbito do sancionamento atra-
vés de processo sumário. Estes 
processos sumários punem in-
frações disciplinares puníveis 
com suspensão até um mês ou 
quatro jogos, tendo por base os 
relatórios da equipa de arbitra-
gem, forças policiais ou delegado 
da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP) ou em casos 
de flagrante delito. LUSA
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Guarda-redes 
Anthony Lopes (Lyon) 
Rui Patrício  (Wolverhampton) 
Rui Silva (Granada) 
Defesas  
Cédric Soares (Arsenal) 
João Cancelo (Man. City) 
Domingos Duarte (Granada) 
José Fonte (Lille) 
Pepe (FC Porto) 
Rúben Dias (Man. City) 
Nuno Mendes (Sporting) 
Raphaël Guerreiro (Dortmund) 
Médios   
Danilo Pereira (PSG) 
João Palhinha (Sporting) 
Rúben Neves (Wolverhampton) 
Bernardo Silva (Man. City) 
Bruno Fernandes (Man. United) 
João Moutinho 
(Wolverhampton) 
Renato Sanches (Lille) 
Sérgio Oliveira (FC Porto) 
Avançados  
André Silva (E. Frankfurt) 
Cristiano Ronaldo (Juventus) 
Diogo Jota (Liverpool) 
João Félix (Atético de Madrid) 
Pedro Neto (Wolverhampton) 
Rafa Silva (Benfica) 

Os 25 convocados
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“Os novos blues 
da velha escola”  
de Kiko and the 
Blues Refugees
MÚSICA Uma das melhores vozes do jazz 
nacional, o músico, cantor e compositor luso-
-americano Kiko Pereira está de regresso com 
Threadbare, um álbum à antiga, mas com 
ouvidos postos no futuro.

TEXTO MIGUEL JUDAS

Tem sido no jazz que Kiko 
Pereira, 51 anos, tem feito 
grande parte de uma car-
reira também partilhada 

pelo ensino, como professor de 
canto e técnica vocal, chegando 
em tempos a ser considerado pelo 
crítico José Duarte “a melhor voz 
masculina de Portugal”. A prova 
disso está em álbuns como Raw, o 
aclamado trabalho de estreia a 
solo, de 2003, ou o não menos elo-
giado L’USA, editado em 2012 en-
quanto Kiko & the Jazz Refugees, a 
mesma denominação que agora 
recupera, mas com uma outra 
banda, para navegar nas águas 
turvas do blues. “A questão do 
nome só surgiu quando começá-
mos realmente a compor. Decidi-
mos então recuperar os Refugees 
para uma nova vida, porque tem a 
ver com a filosofia do grupo ante-
rior, que não era bem jazz, apesar 
de também o ser. E como este dis-
co é mais azulado, substituímos o 
jazz pelos blues”, explica ao DN. 

A seu lado, nesta nova reencar-
nação dos Refugees, tem alguns 
“velhos companheiros de estra-
da”, todos eles músicos reconheci-
dos no panorama de jazz e blues 
nacional, como António Mão de 
Ferro (guitarras), Jorge Filipe San-
tos (teclados), Carl Minnemann 
(baixo) e João Cunha (bateria). E 
apesar de todas as composições 
serem do próprio Kiko Pereira, os 
ambientes musicais, que tanto 
vão do blues mais tradicional ao 
rock and roll clássico, com passa-
gens pela soul e, claro, pelo jazz, 
foi desenhado em conjunto. “Co-
mecei sozinho, mas a maturação 
dos temas foi feita com a banda e 

até de uma forma muito consen-
sual, porque somos cinco pessoas 
muito parecidas, tanto a nível pes-
soal como musical”, adianta Kiko, 
sorrindo ao ouvir a expressão rock 
and roll: “Rock? Sim, até porque 
quando era um rapaz novo, ali en-
tre o final dos anos 70 e os 80, ou-
via muito os Led Zeppelin, os 
Black Sabbath ou os Aerosmith 
antigos, tudo bandas de rock com 
uma grande influência blues. E à 
medida que fui crescendo musi-
calmente também não deixei de 
gostar, pelo que é natural que essa 
influência venha agora ao de 

“Comecei sozinho, mas a maturação dos temas foi feita com a banda”, explica Kiko Pereira (centro).

cima.” Na verdade, sublinha, gos-
ta de música, venha ela de onde 
vier, e, portanto, enquanto músi-
co a sua “suprema felicidade é po-
der fazer música sem constrangi-
mentos”, tal como acontece neste 
álbum.  

Uma encruzilhada 
Mais do que um disco de blues 
clássico, Threadbare assume-se 
assim como “uma encruzilhada” 
que é bem o espelho da atualida-
de deste género musical, outrora 
ponto de partida de grande parte 
das músicas ditas populares (jazz, 
rock, hip hop) e onde hoje quase 
todas elas se voltam a encontrar. 
Ou posto de outra forma, é quase 
como se o delta do Mississippi se 
fundisse com a foz do Douro, com 
tudo o que permeio por aí se pode 
encontrar. Com produção de Má-
rio Barreiros e Kiko Pereira, é ál-
bum na tradição da grande músi-
ca da América, o país onde Kiko 
nasceu (em Newark) e que nunca 
mais o largou ao longo de uma 
carreira já com mais de 30 anos, a 
solo ou em projetos como a Or-
questra de Jazz de Matosinhos, a 
Orquestra de Jazz do Algarve, a 

Lisbon Swingers Big Band ou a Or-
questra de Jazz de Jorge Costa Pin-
to, entre outros. 

As próprias letras revelam essa 
atenção ao mundo de hoje, contra-
riando, até, alguns clichés do pró-
prio género. “Este disco tem clara-
mente duas partes, uma pré-pan-
démica e outra pós-pandemia, em 
que temas como Giver, Say It ou 
Deep remetem para este período”, 
esclarece. E há ainda outros, que 
embora não se relacionem direta-
mente com a pandemia, “surgem 
da contemplação do mundo em 
confinamento”, como é o caso de 
Fake News, “uma reflexão”, nas pa-
lavras do próprio autor, “sobre a in-
fluência das redes sociais nestes 
tempos tão estranhos” ou o hino ao 
inconformismo de Too Lazy to be a 
Nice Guy. “Trata-se de uma visão da 
realidade, através do olhar de uns 
cotas, que fazem essa leitura com 
base no seu trajeto de vida e de mú-
sicos”, salienta Kiko, pai de “dois fi-
lhos adolescentes que vivem esta 
mesma realidade mas encaram-na 
e compreendem-na de uma ma-
neira diferente”.  

Uma lição igualmente aprendi-
da enquanto professor de jovens 

aspirantes a músicos, atividade 
que lhe abriu também as portas da 
televisão, desempenhando essas 
mesmas funções em programas 
como Operação Triunfo e The Voi-
ce Portugal. “Como professor te-
nho um imperativo de ordem pro-
fissional que é o dever de transmi-
tir conhecimento. E tenho outro, 
de ordem ética, de lhes passar a 
experiência adquirida, numa rela-
ção quase de mestre e aprendiz, 
como também tive no passado, no 
sentido de os ajudar a filtrar todo 
esse conhecimento adquirido”, re-
fere, alertando para a “torrente de 
informação” com que é inundado 
quem está hoje a começar na mú-
sica. “No fundo tento dar-lhes 
uma visão mais estruturada, fazê-
-los olhar para a música como 
uma caminhada e não um mo-
mento, porque infelizmente, em 
Portugal, ainda há um défice de 
massa crítica, o que não ajuda a 
tornar o meio mais competitivo, 
mas de uma forma saudável. No 
fado e no jazz, por exemplo, isso 
não acontece tanto, porque trata-
-se de um público mais conhece-
dor e, portanto, mais exigente, 
mas no denominado pop-rock 

Mais do que um disco 
de blues clássico, 
Threadbare assume-
-se como “uma 
encruzilhada” que é 
bem o espelho da 
atualidade deste 
género musical, 
outrora ponto de 
partida de grande 
parte das músicas 
ditas populares (jazz, 
rock, hip hop) e onde 
hoje quase todas elas 
se voltam a encontrar. 



Diário de Notícias Quarta-feira 17/3/2021  27

Adupla de arquitetos fran-
ceses Anne Lacaton e 
Jean-Philippe Vassal são 
os vencedores da edição 

de 2021 do prémio Pritzker de arqui-
tetura, atribuído anualmente pela 
Fundação Hyatt, anunciou ontem o 
seu presidente, Tom Pritzker. “A boa 
arquitetura é aberta – aberta à vida, 
aberta a aumentar a liberdade de to-
dos, onde qualquer um possa fazer 
o que precisa”, diz Anne Lacaton. 
“Não devia ser demonstrativa ou 
impositiva, mas deve ser qualquer 
coisa familiar, útil e bela, com a ca-
pacidade de silenciosamente apoiar 
a vida que se desenrola no seu seio.” 

“Através do seu design de habita-
ção privada e social e instituições 
académicas, espaços públicos e 
desenvolvimento urbano, Lacaton 
e Vassal reexaminam a sustentabili-
dade na sua reverência pelas estru-
turas pré-existentes, concebendo 
projetos fazendo primeiro um in-
ventário do que já existe”, diz em co-
municado a Fundação Hyatt. 

“Não apenas definiram uma 
abordagem arquitetónica que reno-
va o legado do modernismo, como 
propuseram uma definição ajusta-
da da própria profissão da arquite-
tura. As esperanças e os sonhos mo-
dernistas para melhorar a vida de 
muitos são reforçadas através do 
seu trabalho que responde a emer-
gências climáticas e ecológicas do 
nosso tempo, assim como a urgên-
cias sociais, particularmente no que 
diz respeito à habitação urbana”, re-
fere o júri do prémio em comunica-
do. “Conseguiram-no através de um 
poderoso sentido de espaço e mate-
riais que criam arquitetura tão forte 
nas formas como nas convicções, 
tão transparente na sua estética 
como na sua ética”, acrescenta o júri, 
liderado por Alejandro Aravena, dis-
tinguido em 2016 com o principal 
prémio de arquitetura do mundo. E 
acrescenta: “Neste ano, mais do que 
nunca, sentimos que fazemos par-
te da humanidade como um todo. 
Seja por questões de saúde, políticas 
ou sociais, há uma necessidade de 
construir um sentido do coletivo.” 

Arquitetos desde 1987 
Distinguidos em 2019 com o pré-
mio europeu Mies van der Rohe e, 
em 2016, com o prémio Carreira da 
Trienal de Arquitetura de Lisboa, 
Lacaton & Vassal estabeleceram-se 
em 1987, em Paris, e já completa-
ram mais de três dezenas de proje-

ARQUITETURA Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal vencem o prémio atribuído anualmente 
pela Fundação Hyatt. Juntam-se a uma lista de premiados que inclui Álvaro Siza e Souto de Moura.

TEXTO LINA SANTOS

tos na Europa e na África Ocidental. 
Entre os trabalhos assinados pela 

dupla estão a Escola Nacional Supe-
rior de Arquitetura de Nantes (Fran-
ça 2009), a Casa Cap Ferret (Cap Fer-
ret, França 1998), 14 casas sociais 
para a Cité Manifeste (Mulhouse, 
França 2005), Polo Universitário de 
Ciências de Gestão (Bordéus, Fran-
ça 2008), bloco de apartamentos em 
Saint-Nazaire (França, 2011), teatro 
multiusos em Lille (França, 2013), as 
residências para estudantes de 
Ourcq-Jaurès (Paris, 2013) e o edifí-
cio residencial e de escritórios Chê-
ne-Bourg (Genebra, Suíça, 2020). 

Anne Lacaton, nascida em 1955, 
em Saint-Pardoux, e Jean-Philippe 
Vassal, nascido em 1954, em Casa-
blanca, Marrocos, projetam espa-
ços habitacionais com bastante luz 
natural, jardins de inverno e varan-
das de baixo custo, que dão aos resi-
dentes acesso à natureza em todas 
as estações do ano, refere a Lusa.  

Lacaton & Vassal juntam-se a um 
lista de premidos que inclui dois 
portugueses – Álvaro Siza (1992) e 
Eduardo Souto de Moura (2011) – e 
aos compatriotas Jean Nouvel 
(2008) e Christian de Portzamparc 
(1994). Há um ano, o Pritzker foi 
atribuído às arquitetas irlandesas 
Yvonne Farrell e Shelley McNama-
ra, cofundadoras do escritório 
Grafton Architects, a primeira du-

“A boa arquitetura é aberta”, garante Anne Lacaton, covencedora do Pritzker 2021.

ainda é tudo muito nivelado por 
baixo.”  

Não é o caso de Threadbare, em 
que nada foi deixado ao acaso, nem 
os convidados, entre os quais se 
destaca a presença, no tema que 
abre o disco, If This is the End of Me, 
do músico inglês BJ Cole, colabora-
dor de gente tão ilustre como Elton 
John, Sting, Beck, Bjork ou Depe-
che Mode e um dos melhores toca-
dores mundiais de slide guitar. “Foi 
o Mão de Ferro a sugerir uma slide 
guitar e lembrei-me logo do BJ 
Cole. Fui ao Google, procurei a pá-
gina dele, enviei uma mensagem a 
convidá-lo e, para grande surpresa 
nossa, aceitou. Respondeu apenas 
que gostou muito do tema e duas 
semanas depois já tinha gravado a 
parte dele. Foi uma participação 
que trouxe uma grande espirituali-
dade à canção”, conta. Outro nome 
que salta aos ouvidos é o de Marta 
Ren, com quem Kiko faz um dueto 
em Sittin’ and Wishin’. “É maravi-
lhosa, uma força da natureza. Esta 
música foi já escrita a pensar na 
Marta e ela fez exatamente o que se 
pretendia, apoderou-se da canção 
e tornou-a dela.”  
dnot@dn.pt

pla feminina a conquistar este ga-
lardão. 

Lacaton e Vassal estiveram em 
Portugal em 2016 na conferência da 
organização Docomomo – Docu-
mentação e Conservação do Movi-
mento Moderno. A professora de 
Arquitetura Ana Tostões, que então 
presidia à Docomomo, afirma ao 
DN que a distinção “já tardava”. “Fo-
ram pioneiros no reabilitar e reutili-
zar [...] têm um olhar diferente, sen-
do muito criativos. É o reconheci-
mento de um trabalho que se faz 
sobre outro que já existe e que pode 
ser reconhecido como excecional. É 
transformar uma habitação som-
bria em algo glorioso”, completa.  

O arquiteto João Carrilho da Gra-
ça recordou, em entrevista ao DN, 
um episódio da dupla num con-
gresso, em Pamplona: “Vassal e a 
mulher foram convidados para fa-
zer o arranjo de uma praça, o que é 
comum em arquitetura. Foram ver 
e gostaram. Falaram com as pessoas 
e acharam que, grosso modo, estava 
tudo bem – havia só um problema 
de limpeza – e que era mais interes-
sante manter o que lá estava. Disse-
ram ao presidente da câmara: ‘A 
nossa proposta é que a praça fique 
como está. Por favor, pague-nos os 
honorários.’” E concluía: “Gosto 
imenso desta história.” 
lina.santos@dn.pt

Pritzker para a arquitetura aberta 
da dupla francesa Lacaton e Vassal

Anne Lacaton 
Arquiteta e prémio  
Pritzker 2021 

Jean-Philippe Vassal 
Arquiteto e prémio  
Pritzker 2021 
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E X T R A C T O
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que hoje foi exarada neste cartório, a folhas 65 

e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 161-A, uma escritura de justificação, na qual 
José Raio Rodrigues, casado, residente na Rua Pina Manique, número 13, em Manique do Intendente, 
Azambuja, declarou ser dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do veículo automóvel de 
marca Volkswagen, modelo VW 1302 S, com a matrícula G A – trinta e nove – oitenta e sete, registado a 
favor dele justificante, mas sobre o qual incide uma reserva de propriedade registada a favor da sociedade 
comercial anónima sob a firma “Sociedade Comercial Guerin, S.A.” – actualmente dissolvida e liquidada. 

Que justificou a propriedade do referido veículo automóvel invocando a usucapião como causa de 
aquisição, dado estar na sua posse, em nome próprio, de forma contínua, pública, pacífica e de boa 
fé, há mais de vinte anos, em resultado da compra verbal que fez à indicada sociedade em data que 
melhor não sabe precisar, mas por volta do terceiro trimestre do ano de mil novecentos e setenta e 
quatro, tendo então pago a integralidade do preço nas vinte prestações acordadas. 

Está conforme o original, na parte a que me reporto. 
Cartaxo, Cartório Notarial, aos 17 de Fevereiro de 2021. 
Conta registada sob o n.º 287/2021

O Notário
Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires

CARTÓRIO NOTARIAL 
DE PEDRO RAMALHO

Avenida João de Deus, Edifício Wagner, Loja C
2070-011 Cartaxo

Tel. 243.799.132 – Fax. 243.799.135
pedro.pires@notarios.pt

PUB

CARTÓRIO NOTARIAL EM VILA DO CONDE

JUSTIFICAÇÃO
Notária Maria Clara das Neves Pereira, com Cartório sito na Avenida Dr. Artur da Cunha Araújo, número 305, em Vila do Conde.

CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que neste Cartório, de folhas 138 a folhas 141 do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas “121”, se encontra exarada uma escritura de justificação, com data de doze de março de dois mil e vinte e um, na 
qual José Miguel Dias Paiva E Costa, NIF 191990795, casado com Susana Maria Santos Oliveira Grilo, sob o regime da separação 
de bens, natural da freguesia e concelho de Vila do Conde, residente na Rua Almeida Garrett, número 189, terceiro andar esquerdo, 
4480-725 Vila do Conde, na freguesia e concelho de Vila do Conde, justificou a posse por usucapião dos seguintes bens móveis 
sujeitos a registo: UM - ciclomotor, de marca Casal, com a matrícula atribuída pela Câmara Municipal do Montijo “1-MTJ-26-43”, 
registado nesta Câmara Municipal a favor de Luís Carlos Pais Martins, residente no Pátio Marcelino Abrão, em Lançada, freguesia 
de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo, com data de registo de dezanove de maio de mil novecentos e oitenta e nove, e com 
as seguintes caraterísticas: marca Casal; denominação S 170 (cento e setenta); ano de fabrico: mil novecentos e oitenta; quadro 
número 6777 (seis mil setecentos e setenta e sete); tara 80 kg (oitenta quilogramas); lotação condutor; cor cinzenta; motor Casal 
número 106917 (um, zero, seis, nove, um, sete); um cilindro; cilindrada 49,90 cm³ (quarenta e nove, vírgula noventa centímetros 
cúbicos); combustível gasolina. DOIS - motociclo, de marca Vespa, com a matrícula LL, traço, CINQUENTA E SEIS, traço OITENTA 
E DOIS, registado na Conservatória do Registo Automóvel a favor da Sociedade Comercial Guerin, SARL, com sede na Praça dos 
Restauradores, n.º 74, 1250-188 Lisboa, pela apresentação cento e vinte e nove, de sete de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e quatro. Que adquiriu no ano de mil novecentos e noventa e cinco, em data que não consegue precisar, mas que terá sido no 
mês de dezembro desse ano, o ciclomotor identificado sob o número UM, por compra meramente verbal, ao indicado Luís Carlos 
Pais Martins, casado, residente no Pátio Marcelino Abrão, em Lançada, freguesia de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo; e 
adquiriu no ano de mil novecentos e oitenta e nove, em data que não consegue precisar, mas que terá sido no mês de maio desse 
ano, o veículo identificado sob o número DOIS, por compra meramente verbal, à indicada Sociedade Comercial Guerin, SARL, 
NIPC 500264740, há, portanto, mais de dez anos. pelo que invocou, relativamente a ambos os veículos, a posse por usucapião, 
por lapso de tempo superior a dez anos.
Está conforme o original.
Vila do Conde, 12/03/2021

A Notária
Maria Clara das Neves Pereira

DN, 17/03/2021

NOTÁRIA – MARIA CLARA DAS NEVES PEREIRA

trata a animação Fritzi – A História 
de Uma Revolução, de Ralf Kukula 
e Matthias Bruhn, longa-metra-
gem disponível no programa “20 
Anos Monstra”, a partir de hoje na 
Filmin. Um filme que pode valer 
por um par de aulas.  

Fritzi é uma menina de 12 anos 
que vive em Leipzig. Quando a sua 
melhor amiga, Sophie, vai de férias 
com a mãe para a Hungria, ela fica 
responsável pelo seu cãozinho 
Sputnik, supostamente durante 
apenas duas semanas. Ao fim des-
se tempo, começa a estranhar o re-
gresso adiado da amiga... O que re-
tém Sophie? E como lhe fazer che-
gar, pelo menos, o animal de 
estimação? Este simples motivo 
desencadeia na protagonista a 
descoberta da realidade política 
que a rodeia, através de vários si-
nais: a intolerância da escola, onde 
se proclama que aquele é “o me-
lhor lado da Alemanha”, o impedi-
mento de se sair do país, a perse-
guição da Stasi, uma reunião po-
pular numa igreja em que se apela 
à não-violência e os consequentes 
protestos em massa que viriam a 
impulsionar a queda da República 
Democrática Alemã (as chamadas 
“manifestações das segundas-fei-
ras”, que tiveram início em Leipzig 
e depois se espalharam por outras 

De um lado havia Coca-
-Cola, do outro, as liber-
dades estavam limitadas. 
O primeiro era a Alema-

nha Ocidental, capitalista, o se-
gundo, a parte oriental denomina-
da República Democrática Alemã, 
sob influência soviética, que im-
punha rígida disciplina socialista. 
A dividir os dois blocos havia um 
sistema de fronteiras fortemente 
vigiadas, como extensão interna 

do Muro de Berlim: eis a configu-
ração do território germânico pós-
-Segunda Guerra Mundial. Uma 
divisão física e ideológica sobre a 
qual os adolescentes aprendem 
uns conceitos na escola, é certo, 
mas poucos conseguirão imagi-
nar, pelas palavras e ilustrações de 
um manual, o que foi viver naque-
le contexto político. É sobre o que 
se passava num desses lados – Ale-
manha de Leste–, em 1989, que 

Ecos da República Democrática Alemã  
na Monstra online 
FESTIVAL Entre curtas e longas-metragens, a Monstra – Festival de Animação de Lisboa disponibiliza parte do seu programa 
dos 20 anos na plataforma Filmin, até 4 de abril. Fritzi – A História de Uma Revolução é um dos principais destaques. 

TEXTO INÊS N. LOURENÇO 

cidades do bloco oriental).  
Excelente proposta para pais e 

filhos, Fritzi – A História de Uma 
Revolução faz um retrato de todo 
este clima social pelo registo da 
animação de traço clássico, arre-
dondado e pouco sombrio. E é jus-
tamente por essa linguagem do 
desenho mais infantojuvenil que 
as subtilezas do ambiente e da 
conjuntura histórica se tornam 
percetíveis ao espectador de qual-
quer idade, sem nunca infantilizar 
o ângulo. O filme de Ralf Kukula e 
Matthias Bruhn não só consegue 
transmitir a beleza e emoção rea-
lista de se estar no meio de uma 

multidão pacífica que grita “Nós 
somos o povo!”, como, involunta-
riamente, provoca um regozijo es-
pecial ao mostrar a quantidade de 
carros que se dirigiram para a fron-
teira quando foi anunciada a sua 
abertura: um eco bonito e simbó-
lico do nosso próprio desconfina-
mento (gradual) por estes dias.  

Para além desta longa-metragem 
que mistura aventura, amizade e 
memória europeia, o programa 
que a Monstra disponibiliza online 
contém quatro sessões de curtas-
-metragens, com as 20 melhores da 
história do festival, uma sessão de 
animação documental em parceria 
com o festival alemão DokLeipzig, 
uma retrospetiva com filmes de  
José Miguel Ribeiro (realizador de  
A Suspeita), e uma homenagem à 
Agência Portuguesa de Curta-Me-
tragem cujo 20.º aniversário coinci-
de com o da Monstra. Já a antecipar 
a edição presencial de 2021, haverá 
várias estreias num trio de sessões 
da competição internacional, que 
inclui a Monstrinha – animação 
para meninos e meninas do pré-es-
colar. Cinema que abre o apetite 
para um dos mais criativos festivais 
lisboetas, com o melhor do que se 
faz por cá e lá fora na arte do dese-
nho animado.  
dnot@dn.pt

Fritzi descobre a realidade política que a rodeia ao tentar devolver o cãozinho à amiga Sophie.

É sobre o que se 
passava na Alemanha 
de Leste, em 1989,  
que trata a animação 
Fritzi – A História de 
Uma Revolução, de 
Ralf Kukula e Mat 
thias Bruhn. Um filme 
que pode valer por 
um par de aulas.  



Diário de Notícias Quarta-feira 17/3/2021  29

Cada vez mais valorizada pelo 
prestígio que confere, a arte 
continua a atrair novos com-
pradores. É um mercado resi-

liente e que parece imune às tempesta-
des financeiras, alturas em que a grande 
penalização do sistema bancário con-
trasta com o aumento dos negócios em 
arte. Considerado, tal como o ouro, um 
bom investimento, aqui acresce o prazer 
e o usufruto diário que proporciona. 

O objeto artístico comporta-se como 
património cultural e como mercado-
ria. Neste contexto é um ativo seguro, 
não se identificando como um artigo de 
consumo, mas sim como um bem re-
quintado, que nos dá prazer e enrique-
cimento cultural. 

Existem três tipos de mercado: o de 
arte decorativa, em que a aquisição de-
pende unicamente do gosto pessoal, à 
semelhança de outros bens correntes de 
consumo, sem qualquer preocupação 
na valorização; o de arte “antiga” e anti-
guidades, com uma rentabilidade segu-
ra e razoável; e o de arte “contemporâ-
nea”, mais especulativo e de maior risco, 
mas suscetível de gerar lucros elevados. 

O crescimento de rendimento per ca-
pita tem estimulado o consumo de bens 
de luxo, onde a arte se inclui. Segundo a 
The European Fine Art Foundation (TE-
FAF), o grande incremento das vendas 
em 2018 traduziu-se sobretudo nas artes 
contemporânea (43%) e moderna (30%). 

Num relatório da Art Basel, entre 2008-
-2018 houve um crescimento anual de 
9%, atingindo 67 mil milhões de euros 

Arte, um valor seguro

Opinião 
Mário Roque

em 2018 e ultrapassando atualmente os 
80 mil milhões. A China, a Inglaterra e os 
EUA lideram, sendo de realçar que Por-
tugal tem um comportamento melhor 
do que países como a Bélgica, a Alema-
nha ou a Itália. 

Segundo a Art Market Research, a arte 
contemporânea teve uma rentabilidade 
média de 12,4% na última década, supe-
rando o mercado emergente, o das ma-
térias-primas e o mercado obrigacionis-
ta. Diz-nos a JP Morgan que quando a in-
flação sobe, os investimentos em arte 
crescem 18%, em matérias-primas 12%, 
em títulos 5% e em ações 2%, sendo o 
mercado da arte o que mais rapidamen-
te recupera. 

O crescimento do setor da arte e a sua 
atratividade estão ainda relacionados 
com a elevada liquidez, que, tal como 
com o mercado acionista, segue a lei da 
oferta e da procura. É uma aplicação se-
gura, sem grande volatilidade e incerte-
za. A baixa correlação com os ativos tra-
dicionais permite ainda uma excelente 
diversificação de carteiras e melhor ren-
tabilidade global a longo prazo. 

Há quem considere o mercado da arte 
imprevisível, dependente de “tendên-
cias” e de valor aleatório. Os valores de 
mercado têm, no entanto, pouca varia-
ção desde que sujeitos a gestão profis-
sional: o grande número de participan-
tes, a informação especializada, e por ve-
zes escassa, e alguma falta de 
transparência assim exigem. Tal como se 
recorre a um gestor financeiro para gerir 
ativos, é essencial um bom consultor de 
arte para garantir um retorno adequado. 

Os investimentos em antiguidades e 
em artistas clássicos têm uma rentabili-
dade menor, mas mais segura a longo 
prazo. A menor procura atual e os pre-
ços menos especulativos podem gerar 
negócios apetecíveis com boa rentabili-
dade futura. 

O interesse pelos diferentes tipos de 
arte vai variando ao longo dos anos, e 
deve ser um ponto de reflexão. Baseado 
na minha experiência, não só pela espe-
culação mas também pelas mudanças cí-
clicas de gosto, poderá haver em breve al-
guma saturação no mercado de arte con-
temporânea com maior revalorização de 
obras mais tradicionais e antiguidades. 

 
 
Antiquário, colecionador e médico

O crescimento do setor 
da arte e a sua 
atratividade está ainda 
relacionada com a 
elevada liquidez que,  
tal como o mercado 
acionista, segue a lei  
da oferta e da procura.  
É uma aplicação segura, 
sem grande volatilidade  
e incerteza.

No dia 8 de março, estreou na 
RTP uma série documental de 
três episódios a partir do filme 
de Raquel Freire Mulheres do 

Meu País, que glosa a obra de Maria La-
mas, publicada em fascículos entre 1948 e 
1950. Nunca é de mais destacar a ação de 
Maria Lamas em prol da emancipação da 
mulher e a forma como desafiou os códi-
gos estabelecidos. Muitas mudanças 
aconteceram nestas décadas, mas ainda 
estamos longe da igualdade de género. 
Sendo as mulheres as principais vítimas 
da desigualdade, importa considerar o 
que representou para os homens uma 
distribuição de papéis que também lhes 
retirou direitos. 

Em 1995, a IV Conferência Mundial so-
bre as Mulheres, organizada pelas Nações 
Unidas em Pequim, teve como tema cen-
tral “Ação para a igualdade, o desenvolvi-
mento e a paz”. Infelizmente, as áreas de 
preocupação identificadas há mais de 
duas décadas mantêm-se atuais, desde as 
questões da pobreza, à violência, à capa-
citação, à saúde, sendo cada vez mais ne-
cessário lutar por esses direitos. Contudo, 
o grande salto que essa conferência re-
presentou foi a mudança do foco na mu-
lher para o conceito de género como indi-
cador transversal das políticas, servindo 
para avaliar o desenvolvimento das socie-
dades. Parece uma subtileza, mas de facto 
representou uma profunda alteração 
com consequências no modo como en-
tendemos e analisamos as sociedades. 

Recordo os debates apaixonados que 
esta mudança de perspetiva gerou e evo-
co (mais uma vez) uma mulher que muito 

Parceiros invisíveis 

Opinião 
Ana Paula 
Laborinho

trabalhou (e refletiu) sobre a questão. Em 
1992, Maria de Lourdes Pintasilgo foi con-
vidada para presidir, no âmbito das Na-
ções Unidas, à Comissão Independente 
sobre a População e a Qualidade de Vida 
(CIPQV), e foi também nesse contexto 
que se tornou ainda mais claro de que for-
ma a situação das mulheres representava 
um indicador da qualidade de vida em 
geral. O relatório da CIPQV foi publicado 
em 1996 com o elucidativo título “Cuidar 
o futuro. Um programa radical para viver 
melhor”. A sua leitura continua inspira-
dora e, sobretudo, tremendamente atual. 
A própria constituição da CIPQV (igual 
número de homens e mulheres, igual nú-
mero de participantes do norte e do sul) é 
bem representativa da forma como Maria 
de Lourdes entendia o lugar dos homens 
na luta pelos direitos das mulheres. 
Quando hoje vemos movimentos como 
#ElesPorElas – que envolvem os homens 
na luta pela igualdade de género, tam-
bém eles contestando estereótipos como 
“um homem não chora”, “um homem 
tem de ser forte” – percebemos como to-
dos sofremos e se torna necessário um 
caminho conjunto. 

Num episódio de Histórias das Mulhe-
res do Meu País, Leonor de Freitas, pro-
prietária da famosa casa vinícola Erme-
linda de Freitas, conta que um dos agri-
cultores com que trabalhou lhe dizia “não 
faço negócios com mulheres”, como tam-
bém a reprovavam por andar de bicicleta 
ou gostar de futebol. 

No país que conhecemos – onde o nú-
mero de femicídios ainda nos envergo-
nha –cada vez mais desaparece a separa-
ção entre tarefas para homens e para mu-
lheres, mas o caminho ainda é longo. Em 
outras regiões do mundo é longuíssimo, 
com muitos retrocessos que não pode-
mos permitir. Quanto mais acesso à edu-
cação, mais oportunidades haverá para 
construir uma sociedade igualitária de 
que todos beneficiarão. 

Envolver os homens na igualdade de 
género, envolver os pais nos cuidados 
diários dos filhos, agir em conjunto sobre 
a violência, analisar os discursos e as prá-
ticas sociais e a forma como eternizam 
comportamentos é uma forma de conhe-
cer os parceiros invisíveis que, muitas e 
muitos de nós, ainda somos. 
 
Diretora em Portugal da Organização  
de Estados Ibero-Americanos

No país que 
conhecemos – onde o 
número de femicídios 
ainda nos envergonha – 
cada vez mais 
desaparece a 
separação entre tarefas 
para homens e para 
mulheres, mas o 
caminho ainda é longo.
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Quando este néctar che-
gou às pipas de vinho 
do Porto que lhe dão cor 
e sabor, Mário Soares e 

Cavaco Silva eram as mais altas 
importantes políticos portugue-
ses no ativo, a URSS ainda não ti-
nha sido extinta, o grunge dava os 
primeiros passos e os casacos com 
grandes ombros eram a moda. 
Data certa não existe, mas o enó-
logo José Manuel Sousa Soares, da 
C. da Silva, garante que terá entre 
30 e 40 anos – anos 80, portanto – 
a aguardente que se prepara para 
lançar no mercado na última se-
mana de março.  

A aguardente Dalva é novidade 
no catálogo da atual C. da Silva, e 
um “projeto sempre adiado que 
agora teve condições de ser posto 
em prático”, como conta ao DN Jo-
sé Manuel Sousa Soares. Enólogo 
da Gran Cruz, que hoje detém a C. 
da Silva, foi quando a empresa foi 
adquirida em 2007 que a compa-
nhia tomou conhecimento da 
existência desta aguardente.  

“O engenheiro Jorge Dias [atual 
proprietário] e eu só entrámos em 
2009. O anterior proprietário era 
espanhol, vendia brandy que é a 
tradição espanhola, e tínhamos 
um lote da aguardente que não ti-
nha sido nenhuma alteração”, diz 
o enólogo, diretor-geral da Gran 
Cruz desde então e, por inerência 
do cargo, responsável pelo legado 
da C. da Silva, uma companhia 
fundada em 1852, que entretanto 
foi mudando de mãos. 

“Sempre achámos que tinha 
muita qualidade”, diz, recuando 
no tempo, à época, certamente 
antes da vindima de 2009, quando 
pela primeira vez provou esta 
aguardente. “Estava-se em pre-
sença de um produto invulgar. 
Tanto esse como alguns vinhos do 
Porto eram produtos com muita 
qualidade que a empresa tinha 
guardados”, diz. Nessa altura, 
guiado por uma pessoa que tinha 
trabalhado com os anteriores pro-
prietários da C. da Silva foi conhe-
cendo os seus stocks e os tesouros 
que as suas caves guardavam. 
Nada de estranho no seu universo. 
“No vinho do porto sempre houve 
essa tradição, de produzir para ou-
tros que vêm”. 

À espera desse projeto que ago-
ra vê a luz, mantiveram esta aguar-
dente “sempre separada”, enve-

lhecendo nos cascos de 550 litros 
do vinho do Porto, que lhe confe-
rem a cor dourada escura com 
nuances esverdeadas, algo só pos-
sível naturalmente com esse enve-
lhecimento. “Já andamos para fa-
zer esta edição especial há 5 ou 6 
anos. Este ano chegou a altura”, diz 
o enólogo, concedendo que o 
abrandar do ano pandémico pode 

Uma aguardente com mais de 30 anos  
que se prepara para enfrentar o mundo 
DESTILADO.  Com selo da C. da Silva e envelhecida em velhos cascos nas caves de Vila Nova de Gaia, onde ganhou os seus 
tons dourados, a Dalva apresenta-se ao mercado no final de março.

TEXTO LINA SANTOS 

O enólogo José Manuel 
Sousa Soares provou a 
bebida pela primeira vez 
em 2009. Estavam à 
espera do momento 
certo para a lançar.

ter trazido o vagar para cuidar des-
ta bebida. Acrescenta: “A aguar-
dente já era muito boa há 10 anos 
e agora continua a ser muito boa e 
já tem mais 10 anos”. 

Não lhe chamam apenas de ve-
lha, mas de “velhíssima”. “Concen-
trada no paladar e de textura ave-
ludada, esta aguardente da região 
do Douro apresenta aroma com-
plexo a frutos secos, especiarias e 
torrefação”, refere uma nota do 
produtor. 

A prova confirmou que estavam 
perante uma aguardente que 
preenchia requisitos exigentes, 
confirmadas “nas reações das pes-
soas a quem demos a provar”. 
“Tem muitos aromas da madeira 
de porto já envelhecida, deram-
-lhe uma evolução, é muito fácil 
de beber, explode na boca”, diz o 
especialista. 

E se as aguardentes nunca tive-
ram a popularidade do whisky ou 
brandy, “porque a publicidade 
manda”, como diz o enólogo, José 
Manuel Soares lembra que, apesar 
de não ser para todos os paladares, 
antes para uma elite, de gosto, “há 
muita gente que tem a aguarden-
te como destilado preferido”. Esta 
edição, pequena por natureza e 
opção, chega às garrafeiras na úl-
tima semana de março (85 euros) 
e aconselham-na como digestivo, 
acompanhando o café, à tempera-
tura ambiente (e não mais de 
20ºC). 
lina.santos@dn.pt

À espera desse projeto que 
agora vê a luz, esta 
aguardente foi mantida 
“sempre separada”, 
envelhecendo nos cascos 
que lhe conferem a cor 
dourada.

Esta aguardente da  
C. da Silva chega ao 
mercado na última 
semana de março.
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Horizontais: 
1. Trivial. Dentadura postiça. 2. Acerta. Gosto. 3. Excluí. Cais. 4. Defender uma causa em juízo. 
5. Elas. Enfeitar com oiro. Presidente da República (abreviatura). 6. Pátria de Abraão. Short 
Message Service. Prefixo (duas vezes). 7. Rádio (símbolo químico). Instrumento de sopro. Antes 
de Cristo (abreviatura). 8. Parte superior e estreita da garrafa ou de outra vasilha. 9. Acreditar. 
Canal cilíndrico pelo qual podem passar fluidos. 10. Honestidade. Dar à luz filhos. 11. Lugar de 
muita areia. Cheio de ira. 
Verticais: 
1. Fêmea do bode. Penedo. 2. Base aérea portuguesa. Transpira. Grande porção (popular). 3. Jazigo 
de minérios. Porção de um cromossoma, considerada como a unidade hereditária ou genética. 
4. Ligado. Genica (figurado). 5. Símbolo de miliampere. Ter em vista. Alumínio (símbolo químico). 
6. Pessoa diligente e económica (figurado). 7. Post-scriptum (abreviatura). Usa. Décima sexta letra 
do alfabeto grego. 8. Tanque onde se espremem ou pisam certos frutos. Mesa sagrada. 9. 
Guarnecer com abas. Metal precioso de cor amarela. 10. Opinião política (figurado). Vaso de pedra 
para líquidos. Anotação musical para indicar repetição. 11. Limpar com areia, cinza, etc. Pranto.

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Comum. Placa. 2. Atina. Sabor.  
3. Bani. Gare. 4. Advogar. 5. As. Oirar. 
PR. 6. Ur. SMS. Bi. 7. Ra. Gaita. AC.  
8. Gargalo. 9. Crer. Tubo. 10. Honra. 
Parir. 11. Areal. Iroso. 
Verticais: 
1. Cabra. Rocha. 2. Ota. Sua. Ror.  
3. Mina. Gene. 4. Unido. Garra. 5. Ma. 
Visar. Al. 6. Formiga. 7. PS. Gasta. Pi.  
8. Lagar. Altar. 9. Abar. Ouro. 10. Cor. 
Pia. Bis. 11. Arear. Choro.

SUDOKU

SOLUÇÕES

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

CARTOON POR MIGUEL AGUIAR
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Se fosse a si não entrava nis-
so, nessa confusão, até 
porque precisa de docu-
mentos cá. É um conselho 

que lhe dou.” 
Terão sido estas as palavras que 

o homem que se identificou como 
inspetor do Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF) dirigiu a Le-
tícia Calil quando a visitou no local 
onde reside, no dia 26 de fevereiro, 
e contra o qual, apesar de não sa-
ber o seu nome, esta cidadã brasi-
leira apresentou nesta terça-feira 
queixa no Ministério Público (MP), 
considerando que foi alvo de uma 
tentativa de intimidação. 

A visita ocorreu pouco mais de 
uma hora depois de o DN ter pu-
blicado uma notícia na qual a 
identificava como a testemunha 
anónima que contara ao jornal, 
em novembro de 2020, a sua expe-
riência de 60 dias, entre 21 de ja-
neiro e 19 de março, no centro de 
detenção daquela polícia no aero-
porto de Lisboa, onde conviveu 
com Ihor Homeniuk e se deu con-
ta da sua morte, a 12 de março, ten-
do acusado o SEF de outros episó-
dios de agressão na divisão (a úni-
ca sem videovigilância) na qual o 
ucraniano morreu e que denomi-
na de “salinha das surras”. 

O jornal informava também que 
Letícia estava disponível para tes-
temunhar pela acusação no julga-
mento (de três inspetores do SEF, 
por homicídio) que está a decorrer 
e tinha já deposto perante a Inspe-
ção-Geral da Administração Inter-
na, no âmbito do inquérito por 
esta aberto, por ordem do minis-
tro, na sequência do relato da cida-
dã brasileira ao DN. 

“Ele veio, se identificou como 
inspetor do SEF, pediu para ver os 
meus documentos, tirou foto do 
passaporte e fez várias perguntas. 
Se eu tinha vindo para Portugal em 
turismo ou trabalho, pediu o nome 

e o telefone da pessoa com quem 
moro, quis ver a casa toda”, relata 
ainda Letícia sobre a visita. “E de-
pois perguntou se eu estava lá no 
aeroporto quando o ucraniano 
morreu.” 

Tendo respondido que sim, o 
homem perguntou-lhe se ela “es-
tava por dentro do caso”. Letícia 
terá assentido. “E aí ele depois, já 
em frente à porta de saída, disse 
“mas aquele caso lá de Lisboa, eu 
se fosse a si não entrava nisso, nes-
sa confusão, até porque precisa de 
documentos cá.” 

A cidadã brasileira terá retorqui-
do: “O que vivi lá durante dois me-
ses eu é que sei. Se eu tiver que falar 
em tribunal com o juiz, irei falar a 
verdade.” 

Juízes consideraram 
testemunho “não 
indispensável” 
Ao DN, em novembro, Letícia, en-
tão identificada como “Márcia”, ti-
nha assegurado: “Não foi só o 
ucraniano que apanhou ali. Muita 
gente teve problemas. Vi surras 
que muitos apanharam. Levam 
para aquela salinha que nós cha-
mávamos dos remédios e batem.” 

Várias pessoas, relatou, “foram 
postas naquela sala e saíam roxas 
e rebentadas, a coxear. Algumas 
saíam de cadeira de rodas. Vi vá-
rios factos acontecer do estilo do 
ucraniano. Quando vinham os ins-
petores e levavam para a salinha já 
sabíamos que era para a surra. 
Também fazem no banheiro, por-
que não tem câmaras. E os inspe-
tores são muito bravos, vêm logo 
preparados para a ‘conversinha’, de 
luva preta para não deixar impres-
são digital, tiram a identificação, e 
trazem um pau com eles, um pau 
de polícia, um cassetete, e entram 
com ele lá dentro.” 

Não sendo testemunha ocular 
das agressões, quer a Ihor quer a 

SEF acusado de ameaçar testemunha:  
“Não se meta”, ter-lhe-á dito inspetor
IHOR HOMENIUK O seu testemunho ao DN, sob anonimato, levou governo a abrir inquérito. 
Tendo decidido falar às autoridades, foi já ouvida pela IGAI, mas antes terá recebido uma visita.

TEXTO FERNANDA CÂNCIO

O óbito de Ihor Homeniuk 
foi declarado às 18.40  
de 12 de março de 2020  
no aeroporto de Lisboa.

outros detidos, Letícia afirma sa-
ber delas porque “ouvia gritos e 
barulhos e depois via os sinais das 
pancadas.” No caso de Ihor, diz 
que as agressões se deveram ao 
facto de que “ele era corajoso. 
Queria ir embora, não queria ficar 
preso. Não se conformava”.  

Foi essa sua experiência, assim 
como os abusos e desmandos de 
que ela própria diz ter sido vítima, 
que relatou à Inspeção-Geral da 
Administração Interna em feverei-
ro – e que o advogado da viúva de 
Ihor, José Gaspar Schwalbach, as-
sim como a procuradora que está 
a representar o MP em tribunal, 
Leonor Machado, queriam ouvir 
no julgamento. Mas o coletivo de 
juízes decidiu que não se tratava 
de um testemunho “indispensável 
para a descoberta da verdade”, ne-
gando essa possibilidade – no que 
concorreu com a opinião dos ad-
vogados de defesa dos três inspe-
tores acusados de homicídio. Estes 
alegam como motivo para não a 
ouvirem o facto de Letícia estar a 
ser representada pelo mesmo ad-
vogado que representa a viúva de 
Ihor. Ainda assim, Ricardo Sá Fer-
nandes admitiu perante o tribunal 
que poderá ainda querer ouvi-la 
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como sua testemunha: “Ainda não 
decidi”, afirmou. 

MP não conseguiu localizá-la 
mas SEF sabia do paradeiro 
Chegada a Portugal, como já refe-
rido, a 21 de janeiro de 2020, Letí-
cia viu a entrada no território na-
cional interditada pelo SEF, sendo 
colocada no respetivo centro de 
detenção do aeroporto de Lisboa, 
denominado de Espaço Equipara-
do a Centro de Instalação Tempo-
rária (EECIT). Só dali sairia dois 
meses depois, tendo-lhe sido dada 
então autorização de entrada no 
país, enquanto aguarda decisão fi-
nal sobre a decisão de não admis-
são do SEF, que impugnou judi-
cialmente. 

O seu nome surge no processo 
relativo à morte de Ihor Homeniuk 
a 9 de abril de 2020, ainda na fase 
de inquérito, quando o advogado 
de Duarte Laja (um dos três acusa-
dos do homicídio de Ihor), Ricardo 
Serrano Vieira, a aponta como al-
guém que assistira à estada de Ihor 
Homeniuk no EECIT e teria aí pre-
senciado “diversos episódios de 
violência entre o falecido e outros 
cidadãos ali presentes”, solicitan-
do a sua audição como testemu-
nha. Mais tarde, já após a acusa-
ção, propalada em setembro, tam-
bém o advogado do arguido Bruno 
Sousa, Ricardo Sá Fernandes, arro-
lou Letícia como testemunha de 
defesa no julgamento. 

Porém, até 26 de fevereiro, quan-
do o julgamento já decorria e José 
Gaspar Schwalbach, advogado da 
viúva de Ihor, apresentou um re-
querimento ao tribunal para que 
Letícia fosse ouvida como teste-
munha da acusação, nem MP nem 
a Polícia Judiciária, de acordo com 
o que o DN conseguiu saber, ti-
nham sido capazes de a localizar – 
apesar de o SEF ter conhecimento 
do seu paradeiro, já que antes da vi-

sita objeto da sua queixa a cidadã 
brasileira recebera já a de outros 
inspetores do SEF. 

“Vejo a polícia e fico 
apavorada” 
Logo nessa tarde de 26 de fevereiro, 
após a visita do homem que se 
identificou como inspetor do SEF, 
Letícia narrou o episódio ao DN, 
mas estava ainda na dúvida sobre 
se o devia tornar público, confes-
sando ter muito medo: “Vejo a po-
lícia e você não imagina como fico, 
apavorada.” Agora, decidiu-se a 
apresentar queixa ao MP. 

A denúncia, à qual o DN teve 
acesso, relata o ocorrido e situa o 
inspetor em causa na delegação de 
Leiria, acusando-o de a ter “intimi-
dado no sentido de não se pronun-
ciar sobre os factos de que tem co-
nhecimento direto, ocorridos no 
Espaço Equiparado a Centro de 
Instalação Temporária do Aeropor-
to de Lisboa”. E conclui: “Os factos 
descritos, da forma como ocorre-
ram, podem demonstrar a inten-
ção de proteger os arguidos [refe-
rindo-se a Luís Silva, Duarte Laja e 
Bruno Sousa, os três inspetores do 
SEF em julgamento pelo homicí-
dio de Ihor] no processo-crime.” 

Referindo que Letícia já tinha 
sido visitada por dois inspetores do 
SEF anteriormente, que haviam 
“procedido a uma fiscalização à 
casa (...) alegadamente no âmbito 
do seu processo de casamento” (a 
cidadã brasileira pretende casar 
em território nacional), o docu-
mento identifica “coação” e “favo-
recimento pessoal” como os cri-
mes que estarão em causa. 

Coação, crime previsto no artigo 
154.º do Código Penal, refere-se ao 
ato de quem, “por meio de violên-
cia ou de ameaça com mal impor-
tante, constranger outra pessoa a 
uma ação ou omissão, ou a supor-
tar uma atividade”, e é punido com 
pena de prisão até três anos (ou até 
cinco, se cometido por funcionário 
com grave abuso de autoridade), 
sendo a tentativa punível. Trata-se 
de um crime público. 

Favorecimento pessoal está tipi-
ficado no artigo 367.º e refere as si-
tuações em que alguém, “total ou 
parcialmente, impedir, frustrar ou 
iludir atividade probatória ou pre-
ventiva de autoridade competen-
te, com intenção ou com cons-
ciência de evitar que outra pessoa, 
que praticou um crime, seja sub-
metida a pena ou medida de segu-
rança.” É punido com pena de pri-
são até três anos. 
fernanda.m.cancio@dn.pt
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