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CONJUNTO  
2 FOLHAS  
DROP STOP 
PEÇA JÁ  
NO SEU AGENTE

Brunch com... 
Fernando Jorge  
Cardoso “O carisma do 
Samora era mais natural, 
selvagem e muito mais 
forte do que o do Fidel” 
PÁGS. 14-15

Teatro 
A Comuna assinala  
50 anos com a peça  
Fausto. “O essencial” 
do que está a acontecer 
PÁG. 26-27

MULTA DE 2250 EUROS  
PARA DIRETOR-GERAL SUSPEITO  

DE DERRAPAGEM DE DOIS MILHÕES 
PROCESSO Ministério Público propõe que o antigo líder de Recursos de Defesa Nacional, acusado  
de ter cometido seis infrações na empreitada do antigo Hospital Militar de Belém, seja condenado  

a pagar coima. Custo da obra disparou de 750 mil euros para 3,2 milhões. PÁG. 18

Ucrânia  
“Será que sou parecido  
a um neonazi?”, 
perguntam membros  
do Batalhão Azov. 
Reportagem especial DN 
PÁGS. 6-7

Celebração  
após  derrotar  
a israelita 
Shira Rishony,  
em Sófia.

AGENDA 7 dias  
7 propostas 
As escolhas  
do chef  
João Oliveira 
PÁG. 36

EUROPEUS DE JUDO  
Primeira grande medalha na carreira  
da atleta da Académica  
PÁG. 24
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CATARINA COSTA 
A estudante de Medicina  
vice-campeã da Europa

Hepatite fulminante 
“O que é novo é não  
se saber a causa e o 
aumento dos casos”, 
alerta líder de Pediatria  
do Hospital de São João 
PÁGS. 12-13

Orçamento  
do Estado 2022  
Salto da inflação  
em Portugal  
já é dos maiores  
da zona euro   
PÁGS. 8-9 E DINHEIRO VIVO

Assédio 
Professor alvo 
de ação disciplinar  
pede processo contra 
diretora da Faculdade 
de Direito de Lisboa 
PÁGS. 16-17
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Austeridade, essa palavra maldita que o governo socialista 
faz questão de colar ao governo social-democrata de Pas-
sos Coelho, voltou à baila no Parlamento, nos debates que 
antecederam a votação na generalidade do Orçamento do 

Estado para 2022. Hoje, verdade seja dita, não estamos perante a 
austeridade exigida pela bancarrota e as medidas da troika, mas 
também não estamos perante um Orçamento que usa todas as ar-
mas para enfrentar as graves consequências económicas e sociais 
de uma pandemia e de uma guerra na Europa sem fim à vista.   

Pode ser feito mais, sem perder a responsabilidade de ter as con-
tas em dia e a dívida controlada, olhando para as necessidades reais 
das famílias e das empresas, sejam elas as grandes ou as pequenas. 
E uma das armas que não está a ser usada plenamente é a do ISP.  
Vivemos o momento que poderia ficar na história como aquele em 
que o governo socialista decidiu ter a coragem de rever o Imposto 
sobre os Produtos Petrolíferos. O pior que existe ao nível da compe-
titividade dos países é o próprio imposto sobre os combustíveis, 
como já reconheceu a Comissão Europeia. Rever o ISP seria uma 
medida importante para a nação, até porque, sublinhe-se, a transi-
ção energética ainda vai demorar. Nada disto quer dizer que não se 
deva apostar nas energias alternativas e renováveis, mas não vale a 
pena ter a ilusão de que podemos viver sem os combustíveis fósseis 
de um dia para o outro ou que, mantendo o imposto alto, as famí-
lias e as empresas vão deixar os depósitos dos automóveis sem ga-
solina ou gasóleo. 

Junta-se a este ingrediente potencialmente inflamável em ter-
mos sociais e económicos um outro: a inflação. Este indicador dis-
parou  para 7,2% em abril (em vez dos 5,3% em março), o valor mais 
alto em 29 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Por ve-
zes, basta um único fósforo para inflamar rastilhos como estes. 
Olhos bem atentos e políticas responsáveis, que não deixem nin-
guém para trás nem (ainda) mais pobre, precisam-se!

Indicadores 
potencialmente 
inflamáveis

A informação é um bem essencial. Em pandemia e em plena guerra na Europa torna-se ainda mais importante ter acesso  
a jornalismo credível, independente e de confiança. O DN está ao lado dos leitores há 157 anos e continua a zelar pela 
democracia, enquanto órgão de comunicação social livre, através da edição diário impressa e online.   
Assine já! Contacte através do telefone 219249999, nos dias úteis, das 8h às 18h, ou através de apoiocliente@dn.pt.  

ASSINE O DN  APOIE A INFORMAÇÃO DIÁRIA E IMPRESCINDÍVEL FEITA A PENSAR EM SI!

SOBE & DESCE

À quarta foi de vez, e os miúdos do Benfica 
venceram a Youth League, a Liga dos 
Campeões de futebol jovem da UEFA. Uma 
exibição de luxo da equipa treinada por Luís 
Castro (foto) que terminou em goleada (6-0 
ao RB Salzburgo), com três golos de Henrique 
Araújo. É a prova de que a formação do 
Benfica está em alta e para os mais jovens se 
mostrarem ao treinador Roger Schmidt.

Luís Castro 
Treinador da formação do Benfica

Não houve Telma Monteiro (derrotada no 
primeiro combate), mas houve Catarina 
Costa. A judoca de Coimbra, estudante 
de Medicina, conquistou ontem a 
medalha de prata nos Europeus de Judo 
de Sófia, na categoria de -48 kg. Foi a sua 
primeira conquista em grandes provas 
internacionais e a 39.ª medalha 
portuguesa em campeonatos da Europa. 
É mais um valor do judo português.

Catarina Costa    
Judoca

Colocar o líder da Associação dos Emigrantes 
de Leste e a sua mulher a receber os 
refugiados ucranianos que escolheram 
Setúbal para viver parecia ser uma situação 
normal. O problema é que os dois cidadãos 
russos são alegadamente pró-Putin e terão 
fotocopiado os documentos de identificação 
dos refugiados. Se calhar, devia ter existido 
um pouco mais de sensibilidade...

André Martins 
Presidente da Câmara de Setúbal

Em pouco mais de 24 horas o presidente da 
Rússia mostrou duas facetas. Primeiro recebeu 
António Guterres e disse que acredita em 
resultados positivos nas negociações de paz 
com a Ucrânia. No dia seguinte, quando o 
secretário-geral da ONU estava em Kiev, o 
Exército russo atacou com mísseis um bairro 
residencial. Para quem diz querer a paz, atacar 
uma zona onde estava António Guterres é, no 
mínimo, uma provocação.

Vladimir Putin  
Presidente da Rússia

OPINIÃO 
HOJE

Adriano 
Moreira 
Da lei à realidade 
PÁG. 11 
 

Viriato 
Soromenho 
Marques 
Continuar a errar o alvo 
PÁG. 11 
 

Anselmo 
Borges 
Contra a guerra.  
A coragem de construir  
a paz 
PÁG. 18 
 

Mirko 
Stefanovic 
Retomar o acordo 
nuclear com o Irão 
PÁG. 23

Rosália Amorim 
Diretora do Diário de Notícias
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S U S T E N T A B I L I D A D E  E M  S A Ú D E

1 0 . ª  C O N F E R Ê N C I A

3  M A I O  |  9 H 3 0 - 1 3 H 0 0  |  L O C A L :  S A L A  A L M A D A  N E G R E I R O S
C E N T R O  C U L T U R A L  D E  B E L É M

P R O G R A M A
0 9 H 3 0   A B E R T U R A
 Rosália Amorim, Diretora do Diário de Notícias 
 Domingos Andrade, Diretor da TSF
 Antonio Della Croce, Diretor-geral da AbbVie
 
 

1 0 H 0 0   Í N D I C E  S A Ú D E  S U S T E N T Á V E L
 Pedro Simões Coelho, Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático da NOVA   

 Information Management School

 Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada

 Hélder Mota Filipe, Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos
 M o d e r a ç ã o :  P e d r o  C r u z  -  D i r e t o r  E x e c u t i v o  d a  T S F 

1 1 H 1 5  C O F F E E  B R E A K

1 1 H 3 0  I N O V A Ç Ã O  E  F U T U R O  D A  S A Ú D E  E M  P O R T U G A L
 Rui Ivo, Presidente do Infarmed

 João Almeida Lopes, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica  

 Catarina Resende Oliveira, Presidente da Direção da Agência de Investigação Clínica 
 e Inovação Biomédica

 Helena Pereira, Presidente da Fundação Ciência e Tecnologia

 Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares 

 Jaime Melancia, Presidente de Mesa da Assembleia Geral da EUPATI Portugal   
 M o d e r a ç ã o :  F á t i m a  F e r r ã o  -  J o r n a l i s t a  
 

1 2 H 4 5   E N C E R R A M E N T O
 Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde

S A I B A  M A I S  E M  D N . P T / S A U D E E S U S T E N T A B I L I D A D E

I N S C R E V A - S E  A Q U I

PUBLICIDADE
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por Helena Tecedeiro

Ainda está nas memórias de todos a imagem de 
Carlos Alberto Ferreira a desfilar numa Avenida da 
Liberdade deserta, carregando uma grande 
bandeira de Portugal, naquele 25 de Abril de 
2020, estava Portugal confinado devido à 
pandemia de covid-19. Carlos Alberto Ferreira 
morreu há quase um ano, mas hoje. num desfile já 
sem máscaras, foi uma outra bandeira que se 
destacou: a empunhada por Alfredo Fernandes. 
Aos 94 anos, garantiu não ter vindo tomar o lugar 
de ninguém, simplesmente celebrar a liberdade. E 
a ele juntaram-se também muitos e muitos jovens, 
que encheram a avenida para comemorar uma 
revolução que aconteceu antes de eles nascerem. 
À reportagem do DN, Inês Guerreiro, de 20 anos e 
militante da JCP, explica assim a sua presença ali:  
“Ainda faltam cumprir muitos valores de Abril. E 
nós, enquanto jovens, temos um papel central na 
concretização desses princípios.”

25 de Abril: a bandeira  
de Alfredo Fernandes 
e a voz dos jovens

2.ª
Já se tornou famosa a enorme mesa branca 
à qual Vladimir Putin tem recebido vários 
líderes estrangeiros de visita ao Kremlin. E 
foi sentado a uma ponta da volumosa peça 
de mobiliário que o presidente russo 
garantiu a António Guterres ainda acreditar 
ser possível chegar a um “resultado 
positivo” na Ucrânia, através da diplomacia. 
Sentado na outra ponta da mesa, e exibindo 
uma postura corporal que alguns analistas 
lhe criticaram, o português que em junho de 
2021 foi confirmado para o segundo 
mandato como secretário-geral da ONU 
focou-se sobretudo na questão humanitária, 
disponibilizan do-se para colocar os recursos 
humanos e logísticos da ONU ao serviço da 
retirada de civis de Mariupol e pediu a 
Moscovo para que trabalhe com as Nações 
Unidas nesse objetivo. 

A ‘mesa branca’ volta 
à cena no encontro 
Guterres-Putin

3.ª
Uma estação de metro de Kiev foi o cenário 
escolhido por Volodymyr Zelensky para a 
conferência de imprensa em que assinalou os 
60 dias da invasão russa do seu país. O 
presidente ucraniano, que em dois meses de 
conflito passou de novato da política com 
currículo como comediante a ser o rosto da 
resistência do povo da Ucrânia, voltou a pedir 
uma reunião com o homólogo russo, Vladimir 
Putin – a única forma, segundo ele, de pôr fim 
ao conflito.  “Penso que quem quer que tenha 
iniciado esta guerra poderá pôr-lhe termo”, 
garantiu Zelensky, que não escondeu a 
desconfiança em relação ao invasor russo. E 
num momento menos diplomático não 
poupou críticas ao secretário-geral da ONU, 
afirmando ser “simplesmente errado” António 
Guterres ir primeiro a Moscovo, na terça-feira, 
e só depois à Ucrânia, na quinta. 

O desafio de Zelensky 
nos 60 dias de guerra 
na Ucrânia

Sáb.
A vitória foi mais curta do que há cinco anos e 
Emmanuel Macron sabe disso. Por isso o seu 
dis curso na noite em que voltou a derrotar 
Marine Le Pen (líder da União Nacional, antiga 
Frente Nacional) foi tam bém virado para os que 
não votaram nele. “Te mos de responder à 
indignação mani festada”, garan tiu. E com isso 
tanto pode referir-se aos elei tores da extrema-
-direita como aos que na pri meira volta deram o 
voto à extrema-esquerda, deixando Jean-Luc 
Mélenchon mui to perto de passar à segunda. 
Num país extre mado, Ma cron mal sa boreou a 
vitória já a oposição, à esquerda e à direita, 
começava a preparar a “terceira” volta – as 
legislativas de 12 e 19 de junho. As sonda gens 
dão a vitória ao presidente e aliados. Mas 
resultado diferente significa ria o regresso da 
difícil “coabitação” entre um presidente de uma 
cor política e um primeiro-ministro de outra.

Macron vence e vira 
discurso para quem 
não votou nele

Dom.

O desfile do 25 de Abril  
voltou à Avenida da Liberdade.  
E sem máscaras.

Macron celebrou a vitória nas presidenciais 
francesas ao lado da mulher, Brigitte.

Zelensky assinalou os 60 dias de guerra 
com uma conferência de imprensa 
numa estação de metro de Kiev.
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Com Moscovo a fechar a torneira do gás à Polónia 
e à Bulgária, Ursula von der Leyen veio denunciar 
a provocação da Rússia e acusar o Kremlin de 
fazer “chantagem”. A presidente da Comissão 
Europeia prometeu ainda uma resposta “imediata, 
unida e coordenada dos 27 Estados-membros da 
UE. Moscovo rejeitou as acusações, justificando o 
corte do gás com a recusa de Varsóvia e Sófia de 
pagarem em rublos. A Agência Internacional de 
Energia lembra que o valor das exportações de 
gás da Rússia para a UE alcançavam os 400 
milhões de dólares por dia e no ano passado a 
Rússia forneceu 32% do gás de que a UE e o Reino 
Unido necessitavam. Claro que a dependência 
varia: na Finlândia, 97,6% do gás vem da Rússia, na 
Bulgária é de 85%, na Alemanha, 55%. Uma 
dependência que Von der Leyen garantiu ter de 
terminar: “A era dos combustíveis fósseis russos 
na Europa vai chegar ao fim.”

Moscovo corta gás à 
Polónia e à Bulgária. 
“Chantagem”, diz UE 

4.ª
Desde meados de abril que Kiev não 
estava sob fogo russo, mas as bombas 
voltaram a cair na capital ucraniana no 
dia em que o secretário-geral da ONU ali 
se reuniu com o presidente Zelensky. 
Depois de visitar várias localidades nos 
arredores de Kiev durante a manhã – 
Bucha, Borodianka e Irpin –, onde a 
Ucrânia alega que a Rússia massacrou 
civis, Guterres garantiu: “Uma guerra no 
século XXI é um absurdo, nenhuma 
guerra é aceitável no século XXI.” Ao fim 
do dia, já com Zelensky, o secretário-
-geral da ONU admitiu que o Conselho 
de Segurança “falhou em não fazer tudo 
o que estava ao seu alcance para 
prevenir e acabar com esta guerra”, 
vincando que esta é “uma fonte de 
grande deceção, frustração e raiva.”

Fogo russo durante 
a visita de Guterres 
a Zelensky

5.ª
A maioria absoluta do PS não deixava mar gem 
para dúvidas: o Orçamento do Estado para 
2022 foi finalmente aprovado, depois de o seu 
chumbo ter ditado uma crise polí tica que se 
saldou nas legislativas de 30 de janeiro. Mas 
não é só o cenário político que é agora bem 
diferente do que era em outu bro. Se a 
pandemia dá sinais de abranda mento, a guerra 
na Ucrânia veio mergulhar a Europa numa nova 
crise. Não espanta, assim, o foco deste 
Orçamento nas medidas de contenção da 
inflação. Diminuição do im posto sobre os 
produtos petrolíferos já e redução do preço da 
eletricidade no mer cado regulado talvez em 
julho são as pri meiras medidas. Com a 
oposição a votar contra ou a abster-se, a 
discussão do OE 2022 passa agora para a 
especialidade. Resta saber que abertura haverá 
no PS para as propostas dos outros partidos.

OE 2022 aprovado  
a pensar na resposta  
à crise e à inflação

6.ª

Putin 
recebeu 
Guterres na já 
célebre ‘mesa 
branca’ do 
Kremlin.

O ministro  
das Finanças, 
Fernando 
Medina,  
na discussão 
do OE 2022. 

Depois de Moscovo, Guterres foi 
a Kiev. Uma visita que coincidiu 
com a queda de bombas russas 

na capital ucraniana.

Von der Leyen denunciou a 
“chantagem” da Rússia ao cortar  
o gás à Polónia e à Bulgária. 
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Batalhão Azov 
“Será que eu sou 
parecido a um 
neonazi horroroso?”
ENTREVISTA Em Zaporizhzhia, a cidade onde chegam grande parte 
dos deslocados de Mariupol, o DN falou com dois atuais integrantes 
deste batalhão, que continua a resistir na metalúrgica Azovstal. “Não 
podemos confundir o nacionalismo com o fascismo, são coisas 
completamente diferentes”, diz um deles. 

Formado em 2014 e desde 
então controverso, o bata-
lhão Azov é atualmente o 
bastião da resistência mili-

tar em Mariupol. A partir da meta-
lúrgica Azovstal continuam a fazer 
frente ao exército russo. Na passada 
quinta-feira, o hospital militar que 
funciona nestas instalações, foi ata-
cado por via aérea fazendo várias 
vítimas mortais. O DN falou com 
quem integra esta força atualmen-
te no seu centro em Zaporizhzhia, 
no sul da Ucrânia, cidade onde che-
gam grande parte dos deslocados 
de Mariupol, apesar de não existir 
qualquer corredor humanitário. 

 
YURII MAKARENKO 
 de 46 anos faz parte do Batalhão 
de Azov em Zaporizhzhia. Quando 
não tem a farda militar Yurii é ator 
e músico. 
“Não podemos confundir o nacio-
nalismo com o fascismo, são coi-
sas completamente diferentes. 
Fascismo é um conceito violento e 
somos totalmente contra. Na nos-
sa ideologia, incluímos judeus, 
árabes, aliás temos amigos da Sí-
ria, da Bulgária. Podemos ser ucra-
nianos ou não, porque o que nos 
une é o nosso país! E se somos pa-
triotas do nosso país, somos nacio-
nalistas, o nosso nacionalismo in-
clui várias nacionalidades, é mui-
to parecido com os EUA ou com os 
templários em Portugal.” 
De onde é que vocês vão buscar a 
ajuda humanitária? 
Esta ajuda humanitária veio do es-

trangeiro, da Polónia, Roménia e 
Hungria através dos voluntários 
em Lviv e foi-nos entregue pelas 
pessoas do oeste da Ucrânia. 
E destina-se a quem? 
Uma parte do material será entre-
gue a um hospital pediátrico, por-
que eles precisam de medicamen-
tos e material médico. Outra parte 
será entregue ao hospital militar 
para os feridos. Quanto aos produ-
tos alimentares mantém-se aqui 
connosco e são distribuímos entre 
os nossos combatentes ou nos 
postos de defesa territorial. Aqui é 
a nossa retaguarda. 
 
MYKHAILO PIROG 
55 anos, alcunha “Boroda” (bar-
ba), comandante do batalhão de 
Azov em Zaporizhzhia 
“A guerra para mim começou no 
ano 2014 e a minha vida mudou 
desde daí. Antes de 2014 trabalha-
va na construção civil e fui camio-
nista durante quase 20 anos. É a 
minha profissão favorita porque 
adoro automóveis. Adoro o pro-
cesso de transportar algo para al-
guém, aquilo que as pessoas mais 
precisam. A mesma coisa com a 
construção. Quando constróis 
uma casa que depois serve para 
alguém durante longos anos.” 
Qual é a ligação entre o partido 
Nacionalniy Korpus e o Azov? 
Infelizmente, ao nível dos media 
internacionais, o batalhão Azov 
tem a sua fama conspurcada e des-
torcida. O seu nome é associado ao 
movimento nazi, neonazi e a toda 
uma panóplia de associações. Nós 
reconhecemos que o nosso parti-
do, “Nacionalniy Korpus”, pode ter 
um posicionamento político mais 
à direita, mas isso é um direito de 
qualquer partido político. Porém, 
nós demonstramos através das 
nossas ações o que é que fazemos, 
onde, e como agimos. Anunciaram 
no dia 24 de fevereiro a “desnazifi-
cação” ou libertação da Ucrânia do 

fascismo. Eu estou com o batalhão 
Azov desde 2014, entre 2014 e 2016 
eu estava na linha da frente a de-
fender o nosso país em Mariupol. 
Será que eu sou parecido a um 
neonazi horroroso ou qualquer 
coisa assim? Não sei! Por exemplo 
a nossa médica, a Nina parece-lhe 
nazi? Para mim, é muito triste mas 
nós sabemos o efeito da propagan-
da através do exemplo de 
Goebbels: “Dê-me o poder de fazer 
propaganda que eu altero a cons-
ciência das pessoas.” 
Quando é que foi formado o bata-
lhão Azov? 
O Azov foi formado em 2014 no 
processo da libertação de Mariu-
pol. Eram cerca de 80 pessoas e 
quase com as próprias mãos liber-
taram Mariupol. Aqui é importan-
te distinguir entre o “Nacionalniy 
Korpus” e o batalhão Azov, porque 
um tem um papel político e parti-
dário e o outro militar. Eles não se 
cruzam porque a constituição da 
Ucrânia proíbe qualquer militar 
no ativo de ter uma preferência 
política ou participação partidária. 
Nenhum militar que pertence ao 
batalhão Azov é membro de algum 
partido político. Depois de termi-
narem o seu serviço militar, nessa 
altura, sim estão livres de perten-
cer. Há muitos veteranos do Azov 
que terminam o seu serviço e no 
fim podem-se juntar ou tornar-se 
apoiantes dos seus amigos no “Na-
cionalniy Korpus”, ou podem não 
se tornar apoiantes. Na verdade, 
aqui é 50-50. 
Como é que o batalhão Azov foi in-
tegrado dentro das forças arma-
das ucranianas? 
Inicialmente o Azov era um bata-
lhão voluntário. No final de 2014, a 
quantidade de voluntários que 
queriam defender o país era ina-
creditável, existiam vários bata-
lhões compostos por voluntários. 
Aos poucos o batalhão Azov au-
mentou até atingir o tamanho de 

“Devido à alta 
motivação dos militares 
do Azov, eles estão a 
conseguir aguentar e 
defender  a nação e o 
seu povo. É devido a esta 
motivação que estamos 
a presenciar feitos 
heroicos na defesa de 
Mariupol.” 

um regimento. O governo fez de 
tudo para proteger os voluntários 
e assim optou por os integrar den-
tro das várias tipologias das suas 
forças armadas, com o intuito de 
providenciar um maior apoio le-
gal e proteger os voluntários. Al-
guns batalhões de voluntários in-
tegraram as forças armadas ucra-
nianas e outros foram integrados 
na Polícia Nacional. O batalhão 
Azov foi o caso em que a unidade 
foi incorporada na íntegra dentro 
das Forças Armadas ucranianas. É 
uma unidade disciplinada e moti-
vada e muito devido ao trabalho 
rigoroso desenvolvido ao longo do 
tempo pelos seus comandantes, 

TEXTO  
E FOTOS 
ANDRÉ  
LUÍS ALVES 
ENVIADO 
ESPECIAL À 
UCRÂNIA

O comandante do Azov 
em Zaporizhzhia, 
Mykhailo Pirog  (à 
direita), junto com um 
voluntário.

Yurii 
Makarenko 
com 
equipamento 
táctico que 
será enviado 
para a linha da 
frente.
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O edifício residencial danificado no ataque a Kiev na quinta-feira, 
durante a visita de Guterres. 

A Rússia admitiu ontem 
ter bombardeado Kiev 
durante a visita do secre-
tário-geral das Nações 

Unidas, António Guterres, com o 
presidente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, a classificar o ataque 
como uma tentativa de “humi-
lhar” a ONU e tudo o que ela re-
presenta. A Ucrânia reconheceu 
estar a sofrer pesadas perdas no 
ataque russo no leste do país, mas 
garantiu que as perdas da Rússia 
são “colossais”. O Pentágono alega 
contudo que a operação de Mos-
covo na região de Donbass está 
atrasada. 

Sobre o bombardeamento a 
Kiev na quinta-feira à noite, o Mi-
nistério da Defesa russo disse que 
“duas armas aéreas de alta-preci-
são e longo alcance” destruíram os 
edifícios de produção de mísseis 
Artyom e da empresa espacial. 
Contudo, o ataque atingiu tam-
bém um edifício residencial ao 
lado da fábrica, matando uma jor-
nalista ucraniana. Vera Gyrych era 
produtora da Radio Free Euro-
pe/Radio Liberty, financiada pelos 
EUA, e o míssil atingiu a sua casa. 
Segundo o presidente da câmara 
de Kiev, Vitali Klitschko, outras 
quatro pessoas ficaram feridas.  

“Imediatamente após o final das 
nossas negociações em Kiev, os 
mísseis russos voaram pela cida-
de. Cinco mísseis”, disse Zelensky 
num vídeo publicado no Face-
book. “Isto diz muito sobre os es-
forços da liderança russa de humi-
lhar as Nações Unidas e tudo o que 
esta organização representa”, 
acrescentou. Guterres, segundo o 
seu porta-voz, não viu um sinal de 
desrespeito por si “mas pelo povo 
de Kiev”. No Twitter, o secretário-
-geral disse ter ficado “emociona-
do com a resiliência e a bravura” 
dos ucranianos e que não vai de-
sistir deles. “A ONU vai redobrar 
os seus esforços para salvar vidas 
e reduzir o sofrimento humano. 
Nesta guerra, como em todas as 
guerras, os civis pagam sempre o 
preço mais elevado”, escreveu.  

O ataque a Kiev, mais de dez 
dias depois do último bombar-
deamento na capital ucraniana, 
surge numa altura em que os rus-
sos estão a intensificar os ataques 
no leste do país, numa tentativa de 
conquistar todo o Donbass. Mas, 
segundo o Pentágono, o plano não 
está a correr tão rápido como pre-

visto e os russos estão atrasados 
na sua operação graças à resistên-
cia das tropas ucranianas e à cau-
tela para evitar os erros cometidos 
na tentativa de captura de Kiev.  

“Acreditamos que, essencial-
mente, o que estão a fazer é conti-
nuar a criar as condições para 
uma ofensiva sustentável e maior 
e mais longa”, disse um responsá-

Rússia avança em Donbass 
com perdas “colossais”
UCRÂNIA Moscovo confirmou ataque a Kiev durante a visita de 
Guterres. UE estará à beira de um embargo ao petróleo russo.

TEXTO SUSANA SALVADOR

EP
A

/S
ER

G
EY

 D
O

LZ
H

EN
KO

O presidente da Indonésia, Joko 
Widodo, anunciou ontem ter 
convidado o homólogo 
ucraniano, Volodymyr Zelensky, 
para a cimeira do G20, que se 
realiza a 15 e 16 de novembro em 
Bali. O presidente russo, Vladimir 
Putin, já confirmou a sua 
presença nesse mesmo 
encontro. Widodo estava sob 
pressões ocidentais para excluir a 
Rússia devido à invasão da 
Ucrânia, mas resistiu, 
argumentando que, como 
anfitrião, deve manter-se 
imparcial. Por isso foi-lhe 
sugerido a participação da 
Ucrânia como forma de alcançar 
um equilíbrio. Desde o início da 
ofensiva militar que o Ocidente 
tem procurado isolar a Rússia na 
cena diplomática.

Zelensky convidado 
para cimeira do G20

vel aos media. Isso passa por lan-
çar ataques aéreos contra as posi-
ções ucranianas antes de tentar 
avançar no terreno. Segundo o ga-
binete de Zelensky, a Rússia está a 
atacar toda a linha da frente na re-
gião de Donetsk com rockets, arti-
lharia, morteiros para impedir que 
os ucranianos se reagrupem.  

Embargo ao petróleo russo 
A União Europeia terá chegado a 
acordo para um embargo faseado 
ao petróleo russo, depois da luz 
verde da Alemanha. Segundo o 
The New York Times, o plano pas-
sa por travar primeiro as importa-
ções do petróleo que chega em 
petroleiros e só depois o que entra 
via oleodutos (deixando os con-
tratos existentes chegarem ao fim) 
e poderá ser aprovado já na próxi-
ma quarta-feira pelos embaixado-
res dos Estados-membros.  

A abertura para avançar com o 
embargo surgiu depois de o mi-
nistro da Energia da Alemanha, 
Robert Habeck, revelar que o seu 
país tinha conseguido cortar para 
apenas 12% as importações de pe-
tróleo russo e que um embargo to-
tal seria “gerível”. Na altura da in-
vasão da Ucrânia, Berlim impor-
tava um terço do seu petróleo da 
Rússia. “O problema que parecia 
muito grande para a Alemanha há 
apenas umas semanas, tornou-se 
muito mais pequeno”, disse Ha-
beck na terça-feira.  
susana.f.salvador@dn.pt

desde o primeiro comandante An-
driy Biletsky até ao atual Denys 
Prokopenko, que está em Mariu-
pol. Devido à alta motivação dos 
militares do Azov eles estão a con-
seguir aguentar e defender os va-
lores da sua nação e do seu povo. É 
devido a esta motivação que esta-
mos a presenciar feitos heroicos 
da parte destes militares na defe-
sa de Mariupol. 
O batalhão Azov tem militares 
que são judeus ou tártaros da Cri-
meia? 
Existe uma grande variedade de 
nacionalidades. A nação ucrania-
na é composta por várias naciona-
lidades e não exclusivamente 
ucranianos. Qualquer pessoa que 
sente que a Ucrânia é o seu país, 
que se sente como ucraniano e 
que está disposto a defender a si e 
ao seu povo. Isso é definição da 
nação ucraniana. Inclui os judeus, 
tártaros da Crimeia, cazaques, in-
clui inúmeras nacionalidades, são 
todas as nacionalidades que anti-
gamente fizeram parte da União 
Soviética. Nação não é definida 
pelo sítio onde nasceram ou de 
quem nasceram, são pessoas que 
sentem que a Ucrânia é a sua casa. 
Aqui somos todos diferentes e 
quando o “edredão é colorido é 
muito mais divertido viver”. Aqui 
é importante distinguir que os 
ucranianos podem ser nacionalis-
tas, mas aquilo que a Rússia está a 
fazer é fascismo. Quando os ucra-

nianos desejam ser prósperos, fe-
lizes e ricos integrados na comu-
nidade internacional, isso é nacio-
nalismo. Mas quando a Rússia 
quer ser a única dona de tudo, isso 
chama-se fascismo. 
As pessoas que não são ucrania-
nas podem-se juntar ao batalhão 
Azov? 
Inicialmente, uma grande quanti-
dade de estrangeiros vinha 
apoiar-nos e ia para as linhas da 
frente. Estão a ser formados bata-
lhões independentes estrangeiros 
como por exemplo o bielorrusso e 
o batalhão russo. Eles estão a for-
mar as suas próprias unidades in-
dependentes, mas integrados 
dentro das forças armadas ucra-
nianas. 
Em que língua prefere comuni-
car: russa ou ucraniana? 
Ucraniana. Até 2014 eu falava ex-
clusivamente em russo. Infeliz-
mente Zaporizhzhia é uma locali-
dade onde se fala bastante russo, 
no entanto atualmente para mim 
isso é um princípio. A língua é 
uma arma. É uma grande vanta-
gem quando conhecemos idio-
mas diferentes, permite-nos en-
tender e integrar o mundo com 
maior facilidade. Conhecer mui-
tas línguas estrangeiras é impor-
tante, ajuda-nos a entender e inte-
grar o mundo que nos rodeia. Mas 
o nosso próprio idioma temos que 
conhecer bem, adorar, amar e es-
palhar.
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“Este Orçamento é 
um sinal de todos os 
que aí virão. Serão 
todos iguais na 
consolidação, no 
regresso a uma 
dívida sustentável.”
Ana Catarina Mendes       
Ministra dos Assuntos 
Parlamentares 

“A política de contas 
certas é o melhor 
seguro para proteger 
o poder de compra 
dos portugueses.”
Eurico Brilhante Dias 
Líder parlamentar do PS 

“Aqueles que repetiram 
que com eles jamais 
haveria austeridade 
são os mesmos que  
mandam as suas 
próprias palavras  
às urtigas.”
Rui Rio 
Líder do PSD 

“Este é o Orçamento 
do regresso da 
austeridade. A cara 
de António Costa 
ficará associada à 
austeridade que 
vamos viver.” 
André Ventura 
Líder do Chega 

“Só os lucros 
inesperados das 
empresas é que são 
maus? Este 
Orçamento também 
vive de lucros 
inesperados.”
Carla Castro 
Deputada do IL  

TEXTO SUSETE FRANCISCO

O
 Orçamento do Estado de 
2022 ultrapassou ontem o 
ponto em que ficou em 
outubro de 2021, com a 

aprovação na generalidade pela 
bancada do PS. E, se de algumas 
bancadas da oposição se ouviram 
apelos à negociação na especiali-
dade, o desafio não deverá encon-
trar muito eco. “Este é o nosso orça-
mento”, sublinhou o líder da ban-
cada parlamentar socialista, Eurico 
Brilhante Dias. “Um sinal de todos 
os orçamentos que aí virão”, afir-
mou, por seu lado, a ministra dos 
Assuntos Parlamentares, Ana Cata-
rina Mendes. 

Aprovado com o voto dos 120 de-
putados socialistas, o OE 2022 con-
tou com o anunciado voto contra 
de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, 
PCP e Bloco de Esquerda. Os depu-
tados únicos do PAN e Livre absti-
veram-se, no desfecho do segundo 
dia de um debate em que, à direita, 
voltou a falar-se de austeridade e 
da falta de respostas à perda de po-
der de compra dos portugueses 
por via do aumento da inflação. 
Críticas que também se ouviram à 
esquerda, a somar aos reparos à 
opção do Governo pelo corte no 
défice, com o secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, a decretar 
o fim do “tempo de defesa e recon-
quista de direitos” – “Acabou mes-
mo. Quem tinha essa expectativa já 
percebeu que só por cima da maio-

ria absoluta do PS isso poderá 
acontecer.” 

Falando no encerramento do de-
bate, Rui Rio acusou o Executivo de 
estar a cortar “mais de metade do 
subsídio de Natal” ao rendimento 
dos portugueses, por via do au-
mento da inflação – a “galinha dos 
ovos de ouro do governo”. “É atra-
vés dela que o Governo se propõe 
enganar as pessoas, não cumprin-
do as promessas feitas”, acusou o lí-
der social-democrata: “Ao propor 
subir os salários apenas 0,9% quan-
do a inflação na zona euro já pas-
sou os 7%, é evidente que os salá-
rios perderão, pelo menos, 4% de 
poder de compra este ano.” Rio 
tem um nome para isto: “Que diria 
o PS se outro Governo tomasse esta 
medida, cortar mais de metade do 
subsídio de Natal aos trabalhado-
res? Diria, certamente, que esta-
mos em austeridade.” 

Também André Ventura consi-
derou que este “este é o orçamento 
do regresso da austeridade”. “A cara 
de António Costa ficará associada 
à austeridade que vamos viver nos 
próximos anos”, apontou o líder do 
Chega, falando num documento 
que vai “asfixiar empresas e famí-
lias”. Pela Iniciativa Liberal, Carla 
Castro sustentou que o orçamento 
“falha aos jovens, aos funcionários 
públicos, aos pensionistas, às em-
presas e aos profissionais liberais”. 
Considerando que o Orçamento 

sustentou que “a inflação permite 
um aumento brutal da receita fis-
cal”, que o governo vai usar para “re-
ver em baixa a meta de défice e ir 
além das regras europeias que até 
estão suspensas”. “Calar a direita 
com o programa da direita é o aves-
so de um orçamento de esquerda”, 
rematou. Do PAN e do Livre, os dois 
partidos que se abstiveram na vota-
ção, ouviram-se apelos a que o Go-
verno mostre abertura ao diálogo 
para a discussão na especialidade.  

Pelo Governo, Ana Catarina 
Mendes garantiu que o Executivo 
apostará na consolidação orça-
mental nos próximos quatro anos: 
“Este orçamento é um sinal de to-
dos os que saí virão. Serão todos 
iguais na consolidação, no regres-
so a uma dívida sustentável.” E 
acusou direita e esquerda de desva-
lorizar a “importância de reduzir a 
dívida e manter o défice controla-

Maioria socialista 
aprovou sozinha o 
Orçamento para 
2022.

OE 2022 
aprovado. 
“Este é o nosso 
Orçamento” e 
um “sinal dos 
que aí virão”
PARLAMENTO Seis meses e umas eleições 
legislativas depois, o Orçamento para 2022 está 
aprovado na generalidade pela maioria 
socialista. Inflação e corte no défice e na dívida 
deixaram o governo sob fogo da oposição. 

para este ano vive dos “lucros ines-
perados” que a inflação trará aos 
cofres públicos, a deputada desa-
fiou o PS a “fazer alterações, em es-
pecialidade, para neutralizar o efei-
to da inflação”. 

À esquerda, Jerónimo de Sousa 
defendeu que o OE é uma “oportu-
nidade perdida”, “um exemplo da 
teimosia própria das maiorias abso-
lutas” e um sinal do que se pode es-
perar do Governo nos próximos 
quatro anos – “Ninguém tenha dú-
vidas das consequências das opções 
desta maioria absoluta do PS no 
aprofundamento de estrangula-
mentos, injustiças e desigualdades”. 
Mas o tom do debate foi sempre de 
maior confrontação entre o Execu-
tivo e o BE. Para Catarina Martins se 
o orçamento já era mau em outubro 
de 2021 agora é pior. Acusando An-
tónio Costa de “repetir os velhos 
mantras da direita”, a líder do BE 
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“O tempo  de defesa e 
reconquista de 
direitos acabou 
mesmo. (...) Só por 
cima da maioria 
absoluta do PS isso 
poderá acontecer.”
Jerónimo de Sousa      
Secretário-geral do PCP 

“Calar a direita com 
o programa da 
direita é o avesso de 
um Orçamento de 
esquerda.  
A maioria absoluta 
abandonou o povo.”
Catarina Martins 
Líder do Bloco de Esquerda 

“Sr. Primeiro-
-Ministro, tem dito 
que há estrada para 
andar, esperemos 
que palavra dada 
seja palavra 
honrada.”
Inês Sousa Real    
Deputada do PAN 

“O governo 
prometeu que, com 
maioria absoluta, 
não governaria de 
forma absoluta. Tem 
espaço para provar 
que isso é verdade.”
Rui Tavares  
Deputado do Livre 

“A carência [na 
habitação] vai 
demorar anos e 
muito investimento 
público a resolver. 
Não há balas  
de prata.”
Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas 

ISP nos 
combustíveis 
e luz baixam  
Depois do Autovoucher, o gover-
no avançou com uma  diminui-
ção do imposto sobre produtos 
petrolíferos (ISP) para o equiva-
lente a uma redução do IVA dos 
combustíveis a 13%, o que permi-
tirá baixar a carga fiscal em 20 
cêntimos por litro, reduzindo 62% 
do aumento do preço da gasolina 
e 42% do gasóleo. A medida, que 
se sentirá a partir de 2 de maio, se-
gundo António Costa, custa 85 
milhões de euros por mês, 170 
milhões de euros até ao final de 
junho, e está acomodada no 
OE2022, entre um conjunto de 
medidas para travar o choque da 
inflação. Outra medida é a redu-
ção do preço da eletricidade, em 
julho. Anunciada no debate sobre 
o OE, a medida – já confirmada 
pela ERSE – vai baixar escecional-
mente em 2,6% o preço da luz, no 
mercado regulado (921 mil con-
sumidores), até ao final do ano. 

 

60 euros para 
famílias 
carenciadas 
Outra medida de emergência co-
berta pelo OE2022 é o alarga-
mento do apoio extraordinário 
para as famílias mais vulnerá-
veis, de 60 euros, a todas as famí-
lias que recebem prestações so-
ciais mínimas. Das atuais 762 mil 
pessoas abrangidas, o governo 
espera passar a apoiar um total 
de 830 mil famílias já em maio. 

 

Fim das taxas 
moderadoras 
em julho 
O OE2022 prevê a canalização da 
maior verba de sempre para a 
Saúde. São 11,1 mil milhões de 
euros, que vão permitir reforçar 
o SNS com mais profissionais de 
saúde e terminar, já em julho, 
com as taxas moderadoras em 
todos os serviços de saúde, “ex-
ceto na urgência não referencia-
da ou que não origine interna-
mento”, segundo anunciou a mi-
nistra da Saúde, Marta Temido. 
 

Ajuda à aquisição 
de gás de botija 
em maio 
O orçamento também prevê que 
a ajuda à aquisição de gás de boti-
ja, no valor de 10 euros mensais, 

será alargada a todos os titulares 
de prestações sociais mínimas. 
Mas este alargamento só aconte-
cerá em maio, dado que em abril 
se manteve  o pagamento às fa-
mílias apenas com tarifa social de 
eletricidade. 
 

Subvenção  
de 160 
milhões 
às empresas 
O OE2022 inclui também, a pen-
sar nas empresas, uma subven-
ção de 160 milhões para apoiar o 
aumento dos custos com o gás 
para as empresas de consumo 
intensivo, estimando-se que a 
medida chegará a cerca de três 
mil empresas. 

 

Mínimo de 
existência sobe 
em 200 euros  
Outra medida relevante que con-
templada pelo orçamento é um 
acréscimo de 200 euros ao míni-
mo de existência, elevando para 
9415 euros o patamar de rendi-
mento até ao qual os contribuintes 
não pagam IRS, nas liquidações de 
2022. Esta é a segunda vez conse-
cutiva que o governo aumenta ex-
cecionalmente o mínimo de exis-
tência, ou seja, o valor de rendi-
mento líquido sobre o qual não 
incide imposto. Com esta medida 
haverá mais 170 mil agregados fa-
miliares de baixos rendimentos 
que passam a ficar isentos de IRS, 
num total de 1250 mil agregados. 

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA MARCAM ORÇAMENTO
TEXTO JOSÉ VARELA RODRIGUES

 

Pensionistas com 
aumento extra 
com retroativos 

Os pensionistas que recebem 
até 1108 euros por mês vão ter 
este ano um aumento extraordi-
nário de até 10 euros com re-
troativos a janeiro. A atualização 
extraordinária é efetuada pelo 
valor de dez euros por pensio-
nista, cujo montante global de 
pensões seja igual ou inferior a 
2,5 vezes o valor do indexante 
dos apoios sociais (IAS). 
 

Creches gratuitas 
já chega a 48 mil 
crianças 
O governo quer a gratuitidade 
progressiva das creches para 
todas as crianças até 2024, ten-
do inscrito no OE2022 a aber-
tura de mais 10 mil vagas, atra-
vés do alargamento da rede e 
da requalificação de espaços 
que já existem. A medida já 
chegou às famílias mais caren-
ciadas abrangendo já 48 mil 
crianças. 
 

IABA 
atualizado 
em 1%  
O OE2022 atualiza também em 
1% as taxas do Imposto sobre o 
Álcool, Bebidas Alcoólicas e Be-
bidas Adicionadas de Açúcar (IA-
BA), cuja receita deverá ascender 
a 286,8 milhões de euros.

do”. Eurico Brilhante Dias insistiu 
na mesma ideia, defendendo que o 
OE é equilibrado, contrastando 
“com o aventureirismo fiscal da di-
reita e o imobilismo entrincheira-
do da esquerda à esquerda do PS” 

Taxas moderadoras acabam 
No decorrer do debate a ministra 
da Saúde, Marta Temido, anunciou 
o fim das taxas moderadoras no 
SNS em junho, com exceção dos 
casos que cheguem às urgências 
hospitalares não referenciados – ou 
seja, sem indicação da Saúde 24 ou 
dos cuidados de saúde primários. 
Na intervenção, a ministra anun-
ciou que há agora 33 mil refugiados 
ucranianos inscritos no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e avan-
çou também que as obras do novo 
hospital de Lisboa Oriental deve-
rão ser adjudicadas em julho.  
susete.francisco@dn.pt
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Aumento dos 
combustíveis é uma 
das principais 
consequências do 
atual contexto 
bélico.
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 GRIMALDI LINES
Week 18

West Africa Southern Express
Grande Ghana Grande Nigeria

GGH0422 GNI0322
Antwerp 27/04 13/05
LeHavre 02/05 17/05
Leixoes 05/05 20/05
Lisbon
Dakar 11/05 26/05
Lome 17/05 01/06
Luanda 21/05 05/06
Pointe Noire 24/05 08/06
Douala 27/05 11/06
Libreville 28/05 13/06

Euroaegean Northbound
Grande Anversa Grande Spagna

GAV0422 GSP0322
Livorno - 06/05
Salerno 29/04 08/05
Sagunto 05/05 13/05
Setúbal 06/05 15/05
Portbury 09/05 18/05
Cork 12/05 20/05
Antwerp 14/05 23/05

Euroaegean Southbound (Euroshuttle) Grande Mirafiori Grande Italia
GRM0222 GIT0422

Antwerp 26/04 14/05
Portbury 29/04 17/05
Setúbal 03/05 21/05
Valencia 05/05 23/05
Livorno 07/05 25/05
Civitavecchia 09/05 26/05
Salerno 10/05 27/05

Grimaldi Portugal
info@grimaldi.pt | Lisboa: 213 216 300 - Leixões: 229 998 450 - Setúbal: 265 526 018

PUB

Anotícia, avançada ontem 
pelo Expresso, de que 
seriam russos pró-Putin 
na Câmara Municipal de 

Setúbal a acolher os refugiados 
ucranianos, colocou ontem de-
baixo de fogo a autarquia, de 

maioria CDU e presidida pelo ex-
-deputado do PEV André Martins.  

Reagindo à notícia, o PCP assegu-
rou imediatamente, numa nota en-
viada à Lusa, que “o trabalho com 
imigrantes que há muito se desen-
volve no município de Setúbal se 

caracteriza por critérios de integra-
ção e amizade entre os povos, onde 
não prevalecem nem exclusões 
nem sentimentos xenófobos”. 

Porém, a seguir a autarquia de-
cidiu retirar do serviço de acolhi-
mento a refugiados a técnica su-

perior de origem russa Yulia Kha-
shin, “até ao total e inequívoco es-
clarecimento desta situação”. 

 Ao mesmo tempo, solicitou a 
intervenção do governo: “A Câ-
mara Municipal de Setúbal irá so-
licitar ao Ministério da Adminis-
tração Interna que adote, de ime-
diato, os necessários 
procedimentos no sentido de 
averiguar a veracidade das sus-
peitas veiculadas pelo jornal Ex-
presso, manifestando total dispo-
nibilidade para prestar toda a in-
formação necessária”, referiu em 
comunicado o município sadino. 

Segundo o Expresso, pelo me-
nos 160 refugiados ucranianos te-
rão sido recebidos por Igor Kha-
shin, da Associação dos Emigran-
tes de Leste (Edintsvo), e pela 
mulher, Yulia Khashin, funcioná-
ria do município, que terão, alega-
damente, fotocopiado documen-
tos de identificação dos refugia-
dos ucranianos, no âmbito da 
Linha de Apoio aos Refugiados da 
Câmara Municipal de Setúbal. 

A autarquia reconheceu que 
“Igor Khashin colabora regular-
mente, há vários anos, com várias 
entidades da Administração cen-

Ucranianos. Autarquia CDU debaixo de fogo
SETÚBAL Funcionários russos pró-Putin acolhem refugiados. Associação diz que problema ocorre “por todo o país”.

TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

tral, entre as quais o Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal, o Alto-Comissariado para as 
Migrações e o Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, tendo presta-
do esta colaboração já este ano 
em instalações de alguns destes 
serviços em Setúbal, no contexto 
do acolhimento de refugiados da 
guerra da Ucrânia”. E assegurou 
que “são cumpridos todos os re-
quisitos técnicos inerentes a um 
atendimento social” e que a “re-
colha de informação só é feita 
com autorização expressa, por es-
crito, dos próprios”, tratando-se 
de “um procedimento reconheci-
do e utilizado pelas entidades que 
em Portugal fazem este tipo de 
trabalho”. 

Entretanto, a  Associação dos 
Ucranianos em Portugal (AUP) 
disse que a situação de Setúbal se 
verifica afinal “por todo o país”. 
“Desde que os refugiados come-
çaram a chegar a Portugal, em 
março, começámos a receber 
alertas de que tinham sido recebi-
dos por elementos pró-russos que 
se faziam passar por elementos de 
organizações internacionais e até 
ucranianas”, afirmou o líder da or-
ganização,  garantindo que as de-
núncias lhe chegaram “de norte a 
sul do país”. Pavlo Sadoka acres-
centou que  alertou “há mais de 
um mês os serviços secretos por-
tugueses para a presença de agen-
tes infiltrados nas organizações 
que estavam a dar apoio aos refu-
giados e a recolher informações 
sobre as suas famílias”. No Parla-
mento, vários partidos pediram a 
audição urgente do presidente da 
Câmara de Setúbal. O governo pe-
diu esclarecimentos ao Alto-Co-
missariado para as Migrações .  
joao.p.henriques@dn.pt

André Martins (PEV), presidente da Câmara de Setúbal.
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Presidente da câmara 
chamado ao 
Parlamento por vários 
partidos. Ucranianos 
dizem que já há 
semanas que tinham 
avisado os serviços 
secretos portugueses. 
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Na evolução das sociedades, é 
frequente que as leis que fi-
cam como expressão do 
maior avanço da igualdade, 

incluindo etnias, religiões, idade, ho-
mens, mulheres e crianças, se defron-
tem ao longo do tempo com o que po-
demos designar por discriminação 
social. Serve de grande exemplo a 
Guerra Civil dos EUA para liquidação 
da escravatura, que levou ao assassí-
nio do vencedor presidente Lincoln, 
mas a discriminação social que levou 
ao assassínio de Luther King exigiu, 
no ano de 2020, que a sua neta, jovem 
de uns 12 anos, se erguesse no Monu-
mento de Lincoln repetindo as pala-
vras históricas do avô, para que o 
cumprimento da lei seja finalmente 
um facto.  

É esta contradição, entre a clareza 
da Constituição e direito cívico vigen-
te e a lenta marcha para a global vi-
gência, que implica o conflito entre o 
estatuto vigente dos homens e a dis-
tância dessa igualdade pelas mulhe-
res, o que também acontece na ordem 
internacional. Na exigente política 
das navegações, descobertas e con-
quistas, a relação com o mar levou a 
que a poesia lembrasse “as noivas que 
ficaram por casar”, mas, para acolher 
memórias, suscita-se a discussão das 
condições sofridas a bordo pela mari-
nhagem, os tempos de ausência, a li-
mitação dos que conseguiam regres-
sar. Talvez seja de pensar nas “viúvas 
de homens vivos” que assumiram as 
exigências cívicas e familiares em 
casa, com os filhos, no campo, com o 
trabalho, no templo, com a devoção. 
Decidi dedicar-lhes um monumento 
na ilha de Moçambique, mas os factos 
diminuíram o tempo, e a estátua  
existe, mas recebeu outro nome e fun-
ção.  

A guerra de África, que fez parte da 
oposição política à decisão da ONU de 
acabar com o império colonial euro-
peu, de novo manteve difícil a inter-
venção das mulheres, mas foi extraor-
dinária a mobilização feminina para 
as intervenções de resposta aos 
apoios impostos pelos deveres éticos. 
Mas a história portuguesa tem naque-
la situação uma resposta feminina 
histórica, que foi a formação militar 
do Corpo de Enfermeiras da Força Aé-
rea, todas oficiais. Foram notáveis, 

Da lei à realidade

Opinião 
Adriano Moreira

com ações ao lado das forças de inter-
venção, apoiavam os feridos sem dis-
tinguir nem a etnia nem a atitude po-
lítica. Fizeram aqui, já retiradas, um 
encontro em que foi lançado um livro 
com depoimentos de cada uma delas, 
e não deixaram de referir, com zelo, o 
cuidado que tiveram com uma cama-
rada vítima de acidente com o avião já 
aterrado, e não deixaram de enrique-
cer a crónica organizada com a garan-
tia de tratarem o seu corpo de modo 
que se mostrasse bela como sempre 
fora.  

Factos destes obrigam a recordar o 
curso que fiz na Faculdade de Direito 
de Lisboa. Julgo que estudantes femi-
ninas eram quatro. Excelentes alunas, 
tinham uma sala privativa para os in-
tervalos, mas sem visitas, e na sala de 
aulas entravam e saíam primeiro. 
Ocupávamos aquelas antigas cartei-
ras para dois alunos, mas uma ficava 
vazia em relação às que elas ocupa-
vam. As carreiras dos licenciados não 
eram fáceis, algumas não permitiam o 
casamento, e este tinha limitações 
que ainda são recordadas, designada-
mente a autorização marital em todas 
as circunstâncias da vida corrente. 
Esta situação, que não foi exclusiva 
aqui, mas está na memória dos vivos, 
de diferença entre mulheres e homens 
tinha uma avaliação por filósofos e 
psicologistas, uns não vendo diferen-
ça entre sexualidade animal e sexuali-
dade humana. Todavia, na evolução 
ocidental, é o respeito pela lei consti-
tucional que obriga a remeter para a 
história do passado as antigas sub-
missões, costumes e estilos, que são 
discutidos para encontrar as novas re-
gras que, sem impedir o casamento e 
protegendo a instituição “família”, na 
qual os deveres e direitos necessitam 
de ser redefinidos em termos de se-
rem específicos os deveres quanto aos 
filhos, com respeito pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e 
obediência à Constituição. Esta não 
tem que impedir a liberdade religiosa, 
para a qual o Papa Francisco é o bom 
evangelista, por duas vezes chamado, 
como vários dos seus antecessores, a 
pronunciar-se, neste tempo perigoso 
de hoje, sobre “a terra casa comum 
dos homens”, isto é, “seres vivos”, e “o 
credo dos valores” acima dos egoís-
mos.

Na década de 90, sob Boris Ieltsin, 
a liderança política da Rússia 
era uma boa aluna do Ocidente. 
No desmantelamento do co-

munismo – incluindo a colossal entropia 
que se lhe seguiu com a perda de cinco 
anos de esperança de vida na população 
russa –, as privatizações, de onde resultou 
o atual capitalismo oligárquico, seguiram 
as receitas mais extremistas dos econo-
mistas neoliberais.  Nesse naufrágio polí-
tico, económico, social e territorial gerou-
-se – como sempre acontece quando os 
Estados quebram e os povos ficam com 
fraturas expostas – também um profundo 
debate sobre raízes e identidade. O des-
crédito total do comunismo e o amargo 
paladar do neoliberalismo alimentaram 
uma crescente recusa do euro-atlantis-
mo. A recuperação do filão euro-asiático, 
patente exemplarmente no pensamento 
de Petr Savitsky (1895-1968), e que ajuda a 
compreender a presente aproximação à 
China, começou a fazer o seu caminho há 
30 anos. A Rússia de Putin, marcada pelo 
nacionalismo, pelo culto da personalida-
de, culturalmente reacionária, combi-
nando mitologia histórica com fervor re-
ligioso e homofobia, não se fez de um dia 
para o outro. Em 2001, recorda Lord Ro-
bertson, ex-secretário-geral da NATO, Pu-
tin perguntou-lhe se a Rússia iria ser con-
vidada para integrar a Aliança... Entre 
1994 e 1999, muitos intelectuais e sobre-

Continuar a errar o alvo

tudo diplomatas norte-americanos ten-
taram impedir ou atrasar o alargamento 
da NATO a Leste para não favorecer os se-
tores mais nacionalistas na luta pelo po-
der em Moscovo. Contrariando o conse-
lho de Samuel Huntington, com a sua 
premonitória visão da entrada numa 
nova era das relações internacionais, ca-
racterizada pelo “choque de civilizações” 
e pela necessidade de integrar as plurais 
perceções culturais na política externa 
global, o Ocidente preferiu uma versão 
militar do proselitismo, alimentando 
monstros (Al Qaeda, Estado Islâmico…) e 
colecionando desastres uns após outros: 
Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão. 

A invasão da Ucrânia por Putin (acica-
tada culturalmente pelo cisma de 2019 da 
igreja ortodoxa ucraniana face ao patriar-
ca de Moscovo) constitui o momento 
mais perigoso para a paz mundial desde 
1945. Seria preciso usar pinças, mas o 
Ocidente aparenta não mudar de méto-
do. As armas fornecidas para apoiar a jus-
ta defesa das Forças Armadas ucranianas 
parecem agora destinar-se, segundo as 
palavras do secretário da Defesa dos EUA, 
Lloyd Austin, “a ver enfraquecer a Rússia”. 
O preço em vidas e património exigido à 
Ucrânia por esse objetivo não parece ser 
relevante. Com som e fúria, os nossos di-
rigentes implementam mais sanções 
contra a Rússia, não medindo as conse-
quências reais das mesmas. Até agora, na 
esfera da energia, as sanções fizeram du-
plicar as receitas russas das vendas à Eu-
ropa e aumentaram a inflação e as dificul-
dades económicas das empresas no Oci-
dente. Se olharmos o mapa-mundo das 
sanções, o Ocidente quase só conta con-
sigo próprio. Na América, do México ao 
cabo Horn, assim como em África e na 
Ásia (com exceção de Tóquio, Seul, Singa-
pura e Taipé), em quase todo o mundo 
árabe, não há sanções à Rússia. A decisão 
de congelar as reservas de divisas da Rús-
sia e de a afastar do código SWIFT mos-
trou a muitos países que o sistema finan-
ceiro mundial não é regido por normas 
neutras e universais, mas obedece a 
quem pode e manda. Para responder ao 
desafio da Rússia sem cair no abismo nu-
clear, seria bom controlar a raiva e evitar a 
autoflagelação. Perceberemos a tempo 
que não existe alternativa ao exercício 
prudente da razão? 

 
 

Professor universitário.

Se olharmos o mapa-
-mundo das sanções, o 
Ocidente quase só 
conta consigo próprio. 
Na América, do México 
ao cabo Horn, assim 
como em África e na 
Ásia (com exceção de 
Tóquio, Seul, Singapura 
e Taipé), em quase todo 
o mundo árabe, não há 
sanções à Rússia.

Opinião 
Viriato  
Soromenho-Marques
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Eunice Trindade 
“Uma hepatite fulminante 
não é nada de novo, o que é 
novo é não se saber a causa 
e o aumento de casos” 
SAÚDE A diretora do Serviço de Pediatria do Hospital São João, onde esteve internada a criança 
suspeita de ter uma hepatite atípica, como a que foi registada em 12 países, diz ser preciso tempo 
para perceber o que está a acontecer e que uma situação destas “não era expectável”.

ENTREVISTA ANA MAFALDA INÁCIO

As autoridades britânicas 
alertaram, no início de 
abril, para o aparecimento 
de uma hepatite atípica 

em crianças muito pequenas, com 
origem desconhecida. Até agora, há 
registo de cerca de 200 casos em 12 
países. Portugal ainda não identifi-
cou qualquer caso, mas já houve um 
suspeito: uma criança de 21 meses 
deu entrada no passado fim de se-
mana no Hospital de São João, no 
Porto, com uma inflamação no fíga-
do. A criança evoluiu bem e na quin-
ta-feira teve alta, os resultados dos 
exames realizados foram conheci-
dos ontem e a suspeita não se confir-
mou, tendo sido, no entanto, deteta-
dos outros vírus, como o da gripe A. 
A diretora do Serviço de Pediatria ex-
plicou ao DN que a vigilância epide-
miológica para uma situação como 
a que foi detetada exige que muitos 
casos que envolvam a inflamação do 
fígado sejam despistados, pois o cri-
tério definido para o diagnóstico é 
lato e a hepatite não é a única doen-
ça a provocar um quadro de infla-
mação neste órgão. O que é preciso 
agora é estudar os casos para se per-
ceber a origem da inflamação, mas 
vai ser “preciso tempo de recuo para 
essa análise”.  

 
O relato de casos de uma hepatite 
atípica em crianças pequenas sur-
preendeu o mundo, mas, após dois 
anos de pandemia, era expectável 
que algo assim surgisse? 
Não. As crianças estiveram muito 
isoladas nestes dois últimos anos, 
mas o que antecipávamos era que o 
regresso à escola e o desconfina-
mento global – ou seja, uma maior 
exposição aos vírus a que não estive-
ram expostas previamente – pudes-
sem condicionar um aumento das 

infeções víricas vulgares na idade 
pediátrica, eventualmente com 
uma gravidade um pouco diferente. 
Uma situação assim não era expec-
tável, porque o que está a ser discu-
tido em relação a esta hepatite, e há 
várias hipóteses em cima da mesa, é 
que possa tratar-se precisamente de 
um novo agente ou de uma reação 
imunológica mais agressiva a agen-
tes víricos que tinham deixado de 
circular na comunidade e que volta-
ram agora, mas ainda nada se sabe. 
Os técnicos estão já a fazer um esfor-
ço no sentido de recolher o maior 
número possível de amostras bioló-
gicas dos doentes que integrem os 
critérios definidos internacional-
mente para este diagnóstico para se 
tentar estabelecer rapidamente uma 
etiologia. 
Como na pandemia, vai ser preciso 
algum tempo para se perceber o 
que se está a passar? 
Vai ser preciso algum tempo de re-
cuo para se conseguir interpretar os 
dados que agora nos chegam. Acho 
até que, nestes últimos dias, se tem 
confundido um pouco certos con-
ceitos. Ou seja, estamos a confundir 
a doença que é a hepatite com a ne-

cessidade de uma vigilância epide-
miológica numa situação destas. E a 
mensagem que é preciso passar é de 
que para a maioria das crianças este 
tipo de hepatite não terá gravidade. 
O que a comunidade científica inter-
nacional está a fazer neste momen-
to é perceber a razão cabal para este 
aparente aumento do número de 
casos de inflamação no fígado. O 
que quero dizer é que se pode estar a 
confundir e a reportar um aumento 
de casos de doença por hepatite que, 
se calhar, não é real. 
Quando fala de confusão de concei-
tos, refere-se a quê, concretamen-
te? Estamos a falar de uma inflama-
ção do fígado que pode surgir por 
outras situações, e não propriamen-
te de uma hepatite? 
Exatamente. A hepatite aguda em 
idade pediátrica pode ocorrer asso-
ciada a vários vírus que são comuns. 
O exemplo mais frequente que te-
mos é a hepatite aguda associada à 
mononucleose infecciosa, que tem 
origem num vírus com uma forma 
de apresentação muito variável, em 
que muitas vezes as pessoas não 
desenvolvem sintomas ou que  
desenvolvem formas de hepatite 
aguda, quadros respiratórios graves, 
amigdalites, etc. Mas há outros vírus 
que podem levar a uma inflamação 
do fígado, como os vírus respirató-
rios ou os gastrointestinais. 
O vírus da gripe, por exemplo? 
Na gripe não é tão comum, mas a 
verdade é que até aparecer esta si-
tuação internacional não se ia ex-
plorar a parte hepática num quadro 
de gripe. Se calhar, nós, técnicos, 
também não estávamos tão atentos 
a esta realidade, porque a maioria 
das gripes trata-se na comunidade 
e não se faz qualquer investigação 
laboratorial. 

“No passado, há registo 
de casos de hepatites 
fulminantes em que 
não se identificou a 
causa mas os doentes 
foram transplantados 
e sobreviveram.” 

Neste caso, pode haver alguma si-
tuação no vírus da gripe que possa 
estar a atingir mais o fígado? 
Essa é uma das hipóteses que está a 
ser estudada, que é estar a circular 
uma variedade de um vírus comum 
mais agressiva, mas não se sabe. 
O que pode ter acontecido nesta si-
tuação, uma mutação do vírus da 
hepatite? 
Como digo, a comunidade científi-
ca ainda não faz ideia. Os EUA e os 
países europeus identificaram nal-
guns casos um subtipo especial de 
adenovírus, e aqui pode haver uma 
relação, mas também pode não ha-
ver um efeito de causalidade. O 
adenovírus circula na comunidade 
nesta altura do ano e a sua identifi-
cação pode ser um achado, mas 
não o agente etiológico responsá-
vel por este tipo de hepatite. Na ori-
gem da situação pode haver algu-
ma concomitância de vírus, mas 
também pode haver fatores tóxicos 
ou ambientais. Daí o esforço que já 
está a ser feito pelos técnicos para 
tentar encarar todos os casos como 
suspeitos quando cumprem os cri-
térios definidos internacionalmen-
te, e recolher amostras biológicas 
dos doentes com alterações no fí-
gado para se chegar a uma conclu-
são. 
Quais são os critérios definidos in-
ternacionalmente para a situação? 
Os critérios são excluir as hepatites 
A, B, C, D e E e ter um doseamento de 
transaminases superior a 500 unida-
des. Ora, isto permite incluir uma 
enormidade de doentes, mas é um 
critério lato justamente para que se 
possa estudar o maior número pos-
sível de doentes e recolher o máximo 
de informação, de forma a construir-
-se uma amostra vasta que permita 
obter resultados robustos. 

Já se falou na possibilidade de a ori-
gem da situação poder estar num 
contexto ambiental, mas como é 
que se explica que possam estar a 
ser afetadas crianças muito peque-
nas em várias zonas do mundo? 
É precisamente isso que se está a 
tentar estabelecer. Por agora, está 
tudo em aberto, e o que é pedido pe-
las autoridades aos técnicos é que te-
nham open mind e analisem várias 
frentes. É um exercício que fazemos 
quando surge algo novo. É investigar 
todas as possibilidades, embora 
muitas vezes não se consiga uma 
resposta no imediato. Na medicina, 
e quando se trata de doenças, há 
muitas variáveis e nem sempre é 
possível isolar cada uma delas. Vai 
ser preciso tempo, e até se pode dar 
o caso em que não se consiga expli-
car a situação. Não seria a primeira 
vez que tal aconteceria. 
O facto de estar a afetar as crianças 
mais pequenas, dos três aos cinco 
anos, embora já tenha havido casos 
em bebés e em adolescentes, pode 
ter a ver com a fragilidade do siste-
ma imunitário por terem nascido 
pouco antes da pandemia? 
Não necessariamente. O que acon-
teceu a estas crianças é que estive-
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agora têm três e quatro anos vão co-
meçar a ter as infeções banais que 
teriam provavelmente ao ano de 
idade ou aos dois e que não tiveram 
por estarem isoladas. Será uma si-
tuação retardada, mas que irá acon-
tecer, invariavelmente. De resto, e ti-
rando esta situação da hepatite agu-
da, não temos a expectativa de que 
venham a aparecer vírus novos ou 
modificações nas infeções comuns 
para os diferentes grupos etários. 
Têm chegado casos diferentes ao 
hospital? 
Não. Os motivos de ida ao hospital 
têm sido os habituais, quadros res-
piratórios ou gastrointestinais, o que 
notamos é um número substancial-
mente maior de crianças nas urgên-
cias. Estamos a receber cerca de 300 
crianças por dia e prevemos que, nos 
próximos 15 dias, possam ainda 
acorrer mais, devido ao abandono 
da máscara e a maior exposição a ví-
rus respiratórios. 
A Organização Mundial de Saúde 
alertou esta semana para o aumen-
to dos surtos de sarampo em várias 
zonas do mundo. É uma situação 
que preocupa Portugal? 
Não. Portugal tem uma excelente 
cobertura vacinal em relação ao sa-
rampo. Diria mesmo que os especia-
listas formados nos últimos 20 anos 
não devem ter visto um caso de sa-
rampo, e se aparecer identificam-no 
pelo que leram na literatura médica, 
mas não é uma preocupação. É pre-
ciso é que a situação continue a ser 
controlada. Por exemplo, temos de 
estar muito atentos às crianças ucra-
nianas que estão a entrar em Portu-
gal, não sabemos qual é o seu esque-
ma vacinal e quando há uma quebra 
na vacinação podem surgir surtos. 
Por isso é importante que estas 
crianças sejam o mais rápido possí-
vel integradas no SNS, para terem 
uma cobertura vacinal adequada.  
Como pediatra, que conselhos daria 
aos pais para prevenirem e promo-
verem a saúde dos filhos? 
Em termos de prevenção, que conti-
nuem a apostar no cumprimento do 
esquema vacinal que integra o Pro-
grama Nacional de Vacinação. Te-
rem as crianças vacinadas já as pro-
tege de muitas situações. Depois, 
que promovam estilos de vida sau-
dáveis, sobretudo uma alimentação 
adequada e práticas desportivas re-
gulares. Isto pode implicar uma mu-
dança de hábitos, mas é, efetiva-
mente, um investimento na saúde 
no imediato e a longo prazo. O 
aprender a comer leva à prevenção 
da obesidade e a prática de exercício 
e os bons hábitos de sono também 
têm benefícios na prevenção da 
doença às vezes. Esta é a mensagem 
principal que deixo, porque muitas 
vezes nós, pediatras, colhemos mais 
à frente os frutos dos maus hábitos e 
de um mau investimento na saúde. 
Se um pediatra conseguir que uma 
criança e até os seus pais modifi-
quem comportamentos no sentido 
de serem mais eficazes na promo-
ção da saúde, já conseguiu cumprir 
parte do seu papel. 
anamafaldainacio@dn.pt

ram menos expostas aos vírus nor-
mais. Penso que a situação passará 
mais por aí, mas não vale a pena es-
pecular, até para não se criar ansie-
dade nos pais que têm crianças nes-
ta faixa etária. É nossa responsabili-
dade não criar alarme quando não 
temos uma explicação cientifica de-
vidamente fundamentada. 
Mas é normal que uma criança des-
ta idade tenha o sistema mais fragili-
zado, precisamente por não ter con-
tactado com os vírus normais? 
Não podemos falar em fragilidade. 
O que acontece é que as crianças 
nessa idade têm uma exposição 
quase sucessiva a vários vírus e, mui-
tas vezes, a fragilidade de que se fala 
decorre do facto de a criança quase 
não ter tempo para recuperar, por-
que ainda não melhorou de uma in-
feção e já está a apanhar outra. Os ví-
rus vão variando ao longo do ano, 
começamos pelo rinovírus, depois 
vem o da influenza (gripe) depois o 
VSR (vírus sincicial respiratório), e há 
crianças que têm o azar de os apa-
nhar quase todos de forma sucessi-
va. Isto pode trazer maior gravidade 
ao quadro clínico para algumas de-
las, mas não se pode falar de fragili-
dade. 

Isso também as torna mais fortes? 
Claro. Há um preço que se paga no 
imediato, mas depois ganham imu-
nidade para exposições posteriores. 
O primeiro ano de infantário é nor-
malmente péssimo. A criança vai 
uma semana, está outra em casa, 
volta e apanha mais um vírus. E 
pode continuar assim durante os 
anos de infantário, mas depois, na 
idade escolar, já não fica tão doente, 
passa à medida que vai crescendo. 
Portugal vacina à nascença contra 
a hepatite B. Pode ser um fator pro-
tetor numa situação destas? 
O serem vacinadas contra a hepati-
te assim que nascem é uma excelen-
te medida, permitiu reduzir enor-
memente o número de casos da 
doença, mas é uma vacina que pro-
tege especificamente contra aquele 
vírus, não dá, necessariamente, pro-
teção contra outros. 
Sabe-se pouco sobre esta hepatite 
atípica, mas o que a distingue das 
outras? O facto de levar a uma des-
truição rápida do fígado? 
As hepatites fulminantes – ou seja, 
situações que evoluem muito rapi-
damente para a necessidade de um 
transplante hepático – podem sur-
gir de vários contextos, como de 

uma doença autoimune, de uma in-
feção vírica ou de um agente tóxico. 
Portanto, há vários fatores que po-
dem levar à destruição da célula he-
pática, de forma progressiva e irre-
versível até ao transplante. O que há 
de diferente em relação à situação 
agora detetada é que ainda não con-
seguimos identificar o agente que 
está a levar a estes casos de hepatite, 
alguns fulminantes. Por exemplo, 
no passado há registo de casos de 
hepatites fulminantes em que não 
se identificou a causa, mas os doen-
tes foram transplantados e sobrevi-
veram. Portanto, uma hepatite ful-
minante não é nada de novo, o que 
é novo é não se saber a causa, e este 
reporte aparentemente aumentado 
do número de casos. 
Apareceu esta situação de hepatite 
atípica, mas há outras doenças que 
podem surgir pós-pandemia e que 
preocupem os pediatras? 
Penso que o que vamos ter é o re-
gresso das situações que já tínha-
mos antes da pandemia. Será o re-
gresso dos vírus habituais, de acor-
do com a sua sazonalidade. Não 
temos a expectativa de que vá ser 
muito diferente do que era antes da 
covid-19. É claro que as crianças que 
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Reino Unido identificou casos 
As autoridades britânicas foram as 
primeiras a identificar este tipo de 
hepatite atípica e a alertar as 
autoridades europeias. Neste 
momento, o país já soma 114 
casos. Espanha segue com 13 
confirmados, depois Israel, com 
12, EUA, com 9, Dinamarca, com 6, 
Irlanda, com 5, Holanda e Itália, 
com 4, Noruega e França, com 2,  
Roménia e Bélgica, com 1. Portugal 
ainda não identificou qualquer 
caso.  
Sintomas 
Os sinais mais frequentes 
detetados são: febre, dor 
abdominal, diarreia, vómitos, olhos 
amarelados (icterícia). No Reino 
Unido, 17 das 114 situações 
necessitaram de transplante do 
fígado e já há uma morte a 
registar. 

HEPATITE ATÍPICA

Quase 200 casos 
em 12 países
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esde que li um 
certo artigo de 
George Friedman, 
autor de livros 
como A Próxima 
Década e Os Pró-
ximos 100 Anos, a 
relembrar a vinda 
a Lisboa para uma 

conferência na Gulbenkian que te-
nho esta conversa em mente. “Nes-
ta viagem, fomos convidados de um 
homem nascido em Moçambique 
que se formou na universidade e lá 
viveu até o início da idade adulta. 
Hoje um respeitado professor de 
economia, consultor e burguês con-
victo, fala alegremente sobre os seus 
dias em Moçambique como mar-
xista igualmente dedicado”, escre-
veu em maio de 2018 o fundador da 
Stratfor e atual presidente da Geo-
political Futures, tentando ilustrar 
um Portugal que sentiu ainda mui-
to relacionado com África. 

Com o acordo do visado, meu 
convidado neste brunch numa es-
planada em Algés, revelo que 
Friedman se referia a Fernando Jor-
ge Cardoso, diretor-executivo do 
Clube de Lisboa, a entidade que há 
quatro anos trouxe o americano a 
Lisboa para uma conferência com o 
mote “Desenvolvimento em Tem-
pos de Incerteza”. Volto, aliás, agora 
a agradecer a Fernando por ter-me 
posto então em contacto com 
Friedman para uma entrevista pu-
blicada no DN com o título “Os EUA 
são tão poderosos que podem per-
der guerras e não serem afetados”. 

Com um sumo de laranja à frente, 
Fernando confessa ter saudades das 
conferências pré-pandemia, mes-
mo que nem a covid-19 tenha impe-
dido que fossem organizados pelo 
Clube de Lisboa grandes e pequenos 
eventos, o maior deles provavel-
mente o dedicado aos oceanos e que 
decorreu já este ano em formato 
misto, juntando conferencistas na 
capital portuguesa com outros que 
falaram através de zoom ou skype. 
Aos 69 anos, não faltam desafios a 
este economista chamado a toda a 
hora pelas televisões e rádios a falar 
de assuntos africanos ou de geopo-
lítica e que é atualmente também 
professor catedrático convidado da 
Universidade Autónoma de Lisboa, 
investigador do Observare e do Cen-
tro de Estudos Internacionais do 
ISCTE e coordenador de estudos es-
tratégicos e de desenvolvimento do 
Instituto Marquês de Valle Flôr. 

Nascido no Porto em 1952, Fer-
nando foi viver para Nampula com 
sete anos, com a família a acompa-
nhar o pai, que encontrou em Mo-
çambique trabalho na área dos se-
guros. E foi naquela cidade que fez a 
escola primária e o liceu, envolven-
do-se muito jovem na ação social 
promovida pelo bispo de Nampula, 

FERNANDO  
JORGE  
CARDOSO

TEXTO LEONÍDIO PAULO FERREIRA

ECONOMISTA LUSO-MOÇAMBICANO, 
DIRETOR-EXECUTIVO  
DO CLUBE DE LISBOA 
“O CARISMA DO SAMORA  
ERA MAIS NATURAL,  
SELVAGEM E MUITO MAIS  
FORTE  DO QUE O DO FIDEL”
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ra Machel. São considerados um 
grupo aguerrido, foram a guarda 
pretoriana do império Monomota-
pa. Changanes significa cães de 
guerra, portanto na verdade têm 
este prestígio. Os principais dirigen-
tes da Frelimo são changanes e ma-
condes, que é uma tribo do norte de 
Moçambique, bastante pequena. 
Não há mais de 300, 400 mil pessoas 
macondes em Cabo Delgado. Mas 
claramente os macondes foram, e 
isto foi constatado pelos militares 
portugueses, a parte populacional 
mais aguerrida durante a guerra ar-
mada de libertação nacional. Os 
presidentes moçambicanos foram 
todos changanes ou macondes, 
como agora Filipe Nyusi. Esta alian-
ça é a coluna vertebral daquilo que 
a Frelimo sempre foi”. 

Outra história que Fernando tem 
dos tempos próximo da liderança 
moçambicana é uma visita de Vo 
Nguyen Giap, o grande general viet-
namita que venceu franceses e ame-
ricanos: “Em 1979, a China invadiu 
militarmente o Vietname, como pu-
nição pelo papel deste país no der-
rube de Pol-Pot no Cambodja em 
1978. Na altura, a Frelimo tomou po-
sição pública contra a invasão chi-
nesa. Pouco depois, o general viet-
namita Vo Nguyen Giap fez uma rá-
pida visita a Moçambique, sendo 
recebido por Marcelino dos Santos 
numa reunião onde estive presente. 
Depois de ter contado que era pro-
fessor de história antes de liderar a 
guerra contra franceses e america-
nos e de nos explicar que o Vietname 
existia como nação há cerca de dois 
mil anos, disse que vinha agradecer 
em nome do seu país à Frelimo pela 
posição pública tomada. Vinha tam-
bém pedir que não o voltassem a fa-
zer, pois ao longo da história os viet-
namitas tinham sempre ganho as 
guerras com os chineses. Seria pois 
mais útil a Frelimo falar em privado 
com os chineses e tentar persuadi-
-los a parar com a agressão... E, como 
disse Giap, a China retirou, perante 
a resistência vietnamita!” 

Entre 1983 e 1985, Fernando foi 
diretor-geral de uma empresa 
agroindustrial no sul de Moçambi-
que, a Maragra, numa época de 
guerra civil entre a Frelimo e a Rena-
mo. Saiu por razões pessoais e a seu 
pedido, para estudar em Lisboa, 
com uma bolsa. Chega Portugal em 
1985 (“já tinha estado na Europa, 
em capitais como Moscovo ou So-
fia, mas desde os meus seis anos 
nunca mais tinha visitado o país”) e 
em 1991 doutora-se pelo ISEG. É o 
primeiro doutorado da Eduardo 
Mondlane em Economia e faz pe-
ríodos de três meses por ano na uni-
versidade moçambicana como pro-
fessor. Em 1993 volta a solicitar um 
bilhete de identidade português e 

Ucrânia, e já agora também de 
como os clubes de futebol e a gas-
tronomia portuguesa continuam 
populares nas ex-colónias - mas 
continua a dedicar-se muito aos te-
mas africanos, pelo que não resisto 
a perguntar se é otimista sobre o fu-
turo do continente, sobre o futuro 
dessa África onde cresceu e que 
continua acarinhar. 

“Eu sou contra a designação Áfri-
ca que não seja uma designação his-
tórico-geográfica. Do ponto de vis-
ta político e económico não existe 
África. Existem países africanos, 
muito diversos entre eles, e dentro 
deles encontramos subdivisões que 
ainda não são um Estado. O que 
quero dizer é que os Estados africa-
nos, na sua quase totalidade, são Es-
tados demasiados jovens que sofre-
ram processos e cortes sociais mui-
to grandes e que me levam a dizer 
que nós, regra geral, em África esta-
mos a viver, na maior parte dos paí-
ses, um período de afirmação do Es-
tado e portanto das classes que diri-
gem esse Estado. Nesta altura, o que 
verifico na generalidade dos países 
africanos é que a sua estrutura eco-
nómica atual não mudou substan-
cialmente da estrutura que foi cria-
da durante o tempo colonial e que já 
existia, em muitos casos, já pré-exis-
tia a esse tempo, considerando-o 
após a conferência de Berlim, que é 
o facto de os países dependerem da 
exportação de matérias-primas, 
particularmente minerais, incluin-
do gás e petróleo, e de alguns produ-
tos agrícolas. Isso é o que África tem 
para trocar com o mundo exterior. 
Existem alguns lugares africanos, a 
norte e a sul, onde existem polos de 
inovação interessantes, mas na sua 
generalidade os Estados africanos 
estão claramente na fase de afirma-
ção dos próprios Estados e as elites 
que lá estão estão na etapa de afir-
mação do seu próprio poder. Não 
sou otimista no sentido de não con-
siderar que haverá uma salto em 
frente na industrialização da maior 
parte dos países. A longo prazo acho 
que acabará por acontecer, não em 
África, mas em certos países africa-
nos”, responde o diretor-executivo 
do Clube de Lisboa, do qual sou, 
aliás, membro, tal como alguns ou-
tros jornalistas, muitos académicos, 
diplomatas, etc. Fernando relem-
bra-me de que dia 4 estarei numa 
Lisbon Talk em formato online a de-
bater o impacto global do conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia com Ana 
Santos Pinto, Luís Tomé e José Pedro 
Teixeira Fernandes. Uma pergunta 
pelo menos terá de ser sobre África, 
e no site de Friedman, o Geopoliti-
cal Futures, uma análise sobre o gás 
africano como alternativa ao gás 
russo já me está a inspirar. 
leonidio.ferreira@dn.pt

outro lado da rua, a casa do gover-
nador era ocupada pelo MPLA. Du-
rante dois anos houve bombardea-
mentos grandes entre estas partes, 
de tal forma que quando chego ao 
Cuíto, a cidade estava completa-
mente destruída. A equipa que eu 
chefio, era eu e três angolanos, um 
angolano branco, um mulato, um 
negro … digo isto porque o angola-
no branco era filho do antigo juiz do 
Cuíto, então quando chegamos lá 
ele quis ir visitar a cidade. No meio 
daquela destruição imensa, a única 
zona intacta era a casa do governa-
dor, onde estava a guarnição. Havia 
meia dúzia de pessoas na cidade, 
então ao passearmos pela rua está-
vamos silenciosos e ele virou-se 
para mim e perguntou se não acha-
va nada de estranho. Não percebi o 
que ele queria dizer. ‘Não há lagarti-
xas’. E não havia. Cuíto fica num al-
tiplano mas a vegetação era muito 
parecido com Nampula, onde eu 
vivi, e de facto no Cuíto não havia la-
gartixas, nem cães, nem gatos, nem 
nada vivo à nossa volta, o que mos-
tra a autenticidade de histórias que 
foram contadas anteriormente, até 
que a igreja católica mandou parar 
com a conversa de as pessoas terem 
sido obrigadas a comer aquilo que 
tinham, até com atos de canibalis-
mo que terão existido. Quando va-
mos dormir a primeira noite, a casa 
do governador tinha um gerador 
que produz eletricidade a partir da 
hora em que o sol se punha, 18h, 
19h, e havia uma televisão num ca-
nal angolano. A guarnição, que era 
constituída por sete membros com 
kalashnikov, abandonava o posto 
assim que se ligava a televisão e sen-
tava-se connosco na sala principal 
da casas, e interessantemente os 
enormes reposteiros de veludo es-
tavam inteiros. Estávamos todos 
sentados em cadeiras em frente à te-
levisão, e de repente de trás do re-
posteiro sai um rato pequenino que 
percorre um grande tapete, à nossa 
frente, de um lado para o outro. Um 
de nós virou-se para o guarda arma-
do a dizer ‘está ali um rato’. E esse al-
guém, que era das forças governa-
mentais, respondeu o seguinte, que 
ainda hoje me deixa arrepiado: ‘nós 
sabemos, mas a esse nós não faze-
mos mal porque ele é um sobrevi-
vente’. Significa que em toda aquela 
situação do Cuíto, em que tudo o 
que podia ser comido foi comido, e 
no momento em que termina a 
guerra, poucos dias depois, nós en-
contramos um rato vivo e ele é con-
siderado um sobrevivente e é deixa-
do viver. Isso deixou claro o que se lá 
passou naqueles anos”, conta. 

Visitante regular de Moçambi-
que, e mantendo a nacionalidade, 
Fernando estuda a geopolítica glo-
bal - falámos, claro, da guerra na 

“NASCIDO NO PORTO EM 
1952, FERNANDO FOI 
VIVER PARA NAMPULA 
COM SETE ANOS, COM A 
FAMÍLIA A ACOMPANHAR O 
PAI, QUE ENCONTROU EM 
MOÇAMBIQUE TRABALHO 
NA ÁREA DOS SEGUROS. E 
FOI NAQUELA CIDADE QUE 
FEZ A ESCOLA PRIMÁRIA E 
O LICEU, ENVOLVENDO-SE 
MUITO JOVEM NA AÇÃO 
SOCIAL PROMOVIDA PELO 
BISPO DE NAMPULA, D. 
MANUEL VIEIRA PINTO, 
NOTÓRIO OPOSITOR DA 
DITADURA “.

D. Manuel Vieira Pinto, notório opo-
sitor da ditadura portuguesa. Na 
época, havia guerra em Moçambi-
que, mas o combate entre o exército 
português e a guerrilha da Frelimo 
não se sentia nas cidades e assim 
Fernando foi aos 18 anos natural-
mente para Lourenço Marques, 
atual Maputo, estudar Economia. 

 Após a independência, procla-
mada em 1975, adquiriu a naciona-
lidade moçambicana e, além de di-
retor da Faculdade de Economia da 
Universidade Eduardo Mondlane, 
trabalhou para o Departamento de 
Política Económica da Frelimo e 
com o vice-presidente do partido 
único, Marcelino dos Santos, tam-
bém ministro do Plano. Samora 
Machel, o primeiro presidente de 
Moçambique, foi igualmente al-
guém com quem Fernando contac-
tou e que lhe proporciona até hoje 
algumas belas histórias para contar, 
como a de um encontro com Fidel 
Castro. 

“Tive a sorte de assistir a uma con-
versa entre ambos, que durou mui-
to tempo, horas, e em que fiquei 
com uma sensação, obviamente 
biased porque na altura eu já era um 
grande fã de Samora Machel, mas fi-
quei claramente com a noção de es-
tar na presença de duas pessoas ca-
rismáticas, mas em que o carisma 
do Samora era mais natural, selva-
gem e muito mais forte que o do Fi-
del, que era muito mais construído. 
Para ser mais concreto: o Samora 
surgia a 30 metros de distância, sem 
o estarmos a ver, só o facto de o ou-
virmos a assobiar ou cantar, e todos 
ficávamos magnetizados. E quando 
falava com as pessoas nunca fazia 
discursos, fazia conversas. Os seus 
comícios podiam durar horas… ho-
ras a cantar, conversar, dançar, fazer 
perguntas, dar respostas, era um es-
pectáculo de interação em que está 
toda a gente mesmerizada naquilo 
que o Samora faz, como fala e se 
apresenta. Fidel falava sete horas se-
guidas e toda a gente o ouvia. São 
dois tipos diferentes de captar pes-
soas. Ambos são líderes carismáti-
cos mas completamente diferen-
tes”, conta Fernando, já com galão e 
torradas na mesa. 

Samora e Fidel, é curioso como 
estes líderes eram tratados pelo pri-
meiro nome, comento com Fernan-
do, para depois perguntar sobre o 
grupo étnico de onde era oriundo o 
auxiliar de enfermagem que chegou 
a presidente da república: “há em 
Moçambique cerca de 16 línguas 
nacionais que correspondem a gru-
pos sociais que dificilmente se en-
tendem entre si ao falar. Os changa-
nes são um grupo social do sul do 
país que existe essencialmente na 
província de Gaza mas também em 
Maputo, e ao qual pertencia Samo-

cada vez mais a sua vida profissional 
e académica se fixa em Portugal. 
Chega a ser vice-reitor da Universi-
dade Moderna, por convite de João 
de Deus Pinheiro. Durante 25 anos 
colabora com o Instituto de Estudos 
Estratégicos Internacionais como 
responsável por África. 

Moçambique é a sua pátria africa-
na, mas Angola, outra antiga colónia 
portuguesa, também acabou por 
ter um papel na vida de Fernando, 
como conta, enquanto a mim, no 
âmbito deste brunch no café Jardim 
Nativo, me servem um iogurte com 
frutos vermelhos e ovos mexidos. 

“Estive em Angola várias vezes, 
em 1994 e 1995, após a assinatura 
dos acordos de Lusaca, que levaram 
a uma espécie de paz armada que se 
transformou em guerra armada a 
partir de 1997. Nesses meses em 
que lá estive fui o chefe da equipa de 
uma coisa chamada programa de 
reconstrução e reabilitação comu-
nitária, dirigida pela PNUD. Traba-
lhei no Planalto Central. O episódio 
que mais ficou gravado na minha 
memória foi um que vivi na capital 
do Bié, Cuíto. O Cuíto esteve dois 
anos sob intenso bombardeamen-
to de artilharia entre as duas forças 
em combate. A UNITA ocupava os 
caminhos de ferros, um bocado dis-
tante da cidade, o MPLA ocupava o 
aeroporto, a UNITA ocupava tam-
bém o palácio do governador, e do 
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Professor alvo de ação disciplinar 
pede processo disciplinar  
contra diretora da faculdade 
FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 
Docente considera que diretora, 
testemunha no processo contra  
ele levantado, “violou deveres  
de imparcialidade e isenção” no 
comunicado que exarou esta sexta-feira. 
Acusa-a de “tomar posição sobre  
os factos em investigação”.

TEXTO FERNANDA CÂNCIO

Um docente acusou ou-
tro docente de ter feito 
pressões sobre a Asso-
ciação Académica da 

Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa [FDUL] para 
que o processo de apoio e acom-
panhamento de denúncias de as-
sédio na faculdade fosse inter-
rompido e abafado. No entanto, a 
presidente da Associação Acadé-
mica sempre negou a existência 
dessas pressões.” 

Este é o excerto do comunica-
do assinado pela diretora da 
FDUL, Paula Vaz Freire, e exarado 
esta sexta-feira à tarde, que o pri-
meiro docente referido, o assis-
tente Miguel Lemos, a por sua vez 
enviar um comunicado aos me-
dia no qual anuncia que vai “re-
querer ao Senhor Reitor da Uni-
versidade de Lisboa a instauração 
de processo disciplinar à Sra. Di-
retora da FDUL, porquanto, ao 
emitir um comunicado para toda 
a Faculdade, no qual toma posi-
ção sobre os factos em investiga-
ção num processo disciplinar que 
não foi decidido e no qual o visa-
do ainda nem sequer teve opor-
tunidade de apresentar a sua de-
fesa, a Sra. Diretora da FDUL vio-
lou os seus deveres de isenção, 
imparcialidade e correção.” 

A violação aludida prender-se-
-á com o facto de Paula Vaz Freire 
assumir no seu comunicado a 
versão dos factos que consta na 
queixa apresentada pelo profes-
sor catedrático Miguel Teixeira de 
Sousa contra Miguel Lemos e 
afirmar categoricamente que “a 
presidente da Associação Acadé-
mica sempre negou a existência 
dessas pressões”. Afirmação que, 
sendo Catarina Preto, a presiden-
te da associação, uma das teste-

munhas no processo instaurado 
a Lemos, antecipa conclusões e 
pode até ser considerada uma 
pressão sobre a estudante. 

“É inacreditável. Está a tomar o 
partido de um docente contra o 
outro”, comenta um docente da 
escola ouvido pelo DN que prefe-
re não ser identificado e que asse-
gura que há grande irritação entre 
uma parte dos docentes face aos 
acontecimentos recentes. “Este 
comunicado vai acicatar os âni-
mos, não sei onde isto vai parar.” 

“Veja lá não se prejudique, 
tenha cuidado há coisas de 
que é melhor não falar” 
Recorde-se que, como o DN noti-
ciou esta sexta-feira, Lemos, autor 
da proposta de investigação do 
assédio na escola que foi aprova-
da pelo Conselho Pedagógico, e 
da qual resultou a abertura de um 
canal para denúncias que rece-
beu 50 relatos validados de assé-
dio moral, sexual e discriminação, 
foi notificado esta semana de que 
a Universidade de Lisboa lhe ins-
taurou um processo disciplinar. 

Em causa está, em duas reu-
niões do Conselho Pedagógico 
(CP) – órgão do qual Lemos faz 
parte e em cujo âmbito apresen-
tou a citada proposta –, ter referi-
do a existência de pressões sobre 
a direção da Associação Acadé-
mica da Faculdade de Direito de 
Lisboa (AAFDL), por parte de um 
professor da FDUL, “para que de-
terminados assuntos não fossem 
discutidos em público”, o que 
considerou “inaceitável”. 

A 2 de março, numa exposição 
entregue ao órgão na qual apre-
sentava a proposta em causa e 
narrava ter inquirido alguns alu-
nos sobre a existência de assédio 

Denúncias de assédio 
estão a motivar 
acusações entre um 
professor e a diretora da 
faculdade.
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na faculdade (exposição apensa à 
ata nº 5 de 2022 do CP, que desde 
esta quinta-feira à tarde foi torna-
da pública), Miguel Lemos dizia: 
“Tive notícia de que alguns pro-
fessores teriam abordado a dire-
ção da AAFDL, relativamente à 
discussão pública de casos de as-
sédio na nossa faculdade. Permi-
tam-me, quanto a este ponto, a 
ironia: ainda que todos os conse-
lhos sobre o futuro profissional 
dos alunos sejam válidos, bem 
como preocupações com cuida-
dos a ter na sua vida académica, 
estes “veja lá não se prejudique”, 
estes “tenha cuidado há coisas de 
que é melhor não falar” no con-
texto de publicitação de casos de 

assédio moral e sexual só podem 
ser entendidos, e são, como for-
mas de pressão e tentativa de en-
cobrimento de uma realidade 
que, infelizmente, marca a vida 
académica da nossa escola. Estas 
abordagens são (...) elas mesmas, 
formas de assédio.” 

Um processo disciplinar 
baseado numa pergunta 
Na reunião seguinte, ocorrida a 7 
de março, e na qual as suas pro-
postas foram aprovadas, Lemos 
acabaria, como se refere na ata, 
por indicar quem seria o profes-
sor em causa. 

Fê-lo depois de o presidente do 
CP, António Barreto Meneses 

O assistente acusa a 
diretora de “tomar 
posição sobre os 
factos em 
investigação num 
processo disciplinar 
que não foi decidido  
e no qual o visado 
ainda nem 
apresentou  
a sua defesa”. 

 “
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Na madrugada de 
sexta-feira, Miguel 
Lemos screveu no 
Twitter: ”Quero 
garantir que tudo 
farei para que se 
esclareçam todos  
os factos, não  
me deixando 
intimidar por  
estes expedientes.”  

Cordeiro, ter perguntado “se al-
gum dos presentes teria recebido 
pressões para encobrir algum 
caso de assédio sexual ou se tinha 
conhecimento de que alguém ti-
vesse recebido pressões”. Tendo 
Lemos respondido que sim e que 
“esses factos eram do conheci-
mento do presidente do conse-
lho”, como este negasse, o assis-
tente lamentou que Meneses 
Cordeiro “tivesse afirmado que os 
factos por ele referidos não cor-
respondiam à verdade”, questio-
nando a seguir: “Porque é que o 
professor Miguel Teixeira de Sou-
sa me ligou no dia 2 de março às 
16H45?” 

Esta é a versão dos factos que 
consta da ata, a qual resulta do 
acordo de todos os presentes. De-
duz-se que o telefonema em cau-
sa ocorreu porque o presidente 
do Conselho Pedagógico avisou 
Miguel Teixeira de Sousa das sus-
peitas de Lemos – facto que Me-
neses Cordeiro confirma ao DN, 
admitindo que falou com Teixei-
ra de Sousa e com Catarina Preto 
sobre o assunto. 

Já Miguel Teixeira de Sousa ad-
mite ter falado, em fevereiro, com 
a presidente da AAFDL – que em 
janeiro tinha, no Conselho Peda-
gógico, denunciado a existência 
de assédio sexual e moral de do-
centes sobre estudantes, assim 
como de um “clima de medo” que 
impedia estes últimos de apre-
sentar queixas, até porque esta-
vam convictos de que seria inú-
teis, por “reinar a impunidade” – 
sobre o assunto assédio, mas 
nega ter exercido qualquer pres-
são; considerando que existiu 
uma “violação dos deveres de 
correção” por parte de Lemos, 
consubstanciando uma ofensa” à 
sua “honra e dignidade”, a 17 de 
março apresentou uma partici-
pação disciplinar contra o assis-
tente. 

Diretora é testemunha no pro-
cesso contra assistente. Entre as 
testemunhas indicadas no pro-
cesso contra Lemos está a direto-
ra da faculdade, motivo pelo qual, 
como explica no seu comunica-
do, considerou não poder ser ela 

a instaurar a ação disciplinar: “Na 
Universidade de Lisboa a compe-
tência disciplinar é, normalmen-
te, delegada pelo Reitor nos dire-
tores das faculdades. Contudo, 
neste caso, tendo a diretora da 
FDUL sido indicada como teste-
munha, considerou que o pro-
cesso em causa não deveria ser 
por ela promovido. Assim, a dire-
ção da faculdade deu conheci-
mento dessa queixa ao Magnífico 
Reitor da Universidade de Lisboa, 
que procedeu à instauração de 
processo disciplinar e à nomea-
ção de um instrutor externo à fa-
culdade de Direito.” 

Na queixa de Miguel Teixeira de 
Sousa, à qual o DN teve acesso, o 
relato dos factos quanto ao ocor-
rido na reunião do CP não coinci-
de com o vertido na ata da reu-
nião do Conselho Pedagógico. 

É dito na queixa que Miguel Le-
mos indicou claramente o nome 
de Miguel Teixeira de Sousa como 
sendo o do professor que teria 
pressionado a presidente da As-
sociação Académica, quando na 
ata, como descrito acima, este é 
mencionado por Lemos como 
autor de um telefonema. 

O comunicado da diretora da 
faculdade parece assumir a ver-
são que está na queixa e não a da 
ata, ao afirmar: “Um docente acu-
sou outro docente de ter feito 
pressões sobre a Associação Aca-
démica da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa 
[FDUL] para que o processo de 
apoio e acompanhamento de de-
núncias de assédio na faculdade 
fosse interrompido e abafado.” 

Do mesmo modo, como já refe-
rido, a diretora afirma que “a pre-
sidente da Associação Académi-
ca sempre negou a existência 
dessas pressões”, quando essa é 
obviamente uma das questões a 
dirimir no processo disciplinar – 
se Catarina Preto terá ou não dito 
a alguém que sentira a interven-
ção de Miguel Teixeira de Sousa 
como pressão. E se, mesmo não 
sendo esse o caso, os termos, o 
modo e o momento da conversa 
tida podem ser interpretados 
como uma pressão. 

Segundo o professor catedráti-
co, falou com Catarina Preto co-
municando-lhe ser seu conheci-
mento que “circulavam rumores 
na FDUL de situações de assédio 
de docentes a discentes”. Ambos, 
relata o professor, terão “concor-
dado que a situação era comple-
tamente inaceitável mas que, 
atendendo ao seu melindre, de-
veria ser tratada de forma apro-
priada”. “Neste contexto”, prosse-
gue o relato do catedrático, “num 
espírito de total entendimento 
entre ambos, a Senhora Presi-
dente [Catarina Preto] referiu 
que o assunto era suscetível de 
“arruinar a vida de qualquer 
um””. 

O DN está desde quinta-feira a 
tentar chegar à fala com a direto-
ra da FDUL, sem sucesso.

Make-A-Wish. 42 anos a 
tornar reais desejos que 
parecem impossíveis 
APOIO SOCIAL Fundação trabalha junto de crianças e jovens com 
doenças malignas, crónicas ou degenerativas e das suas famílias para 
ajudar a conseguirem lidar com o dia a dia da doença.

A Make-A-Wish comemo-
ra 42 anos com a esperan-
ça como mote. Num mo-
mento em que a pande-

mia e a guerra dominam as nossas 
vidas, a fundação quer espalhar 
magia e alegria. Através da campa-
nha “Devolva a esperança através 
de um desejo”, a Make-A-Wish 
quer que os portugueses partilhem 
mensagens de esperança também 
através de um desejo. 

A Make-A-Wish Foundation of 
America nasceu em 1980, depois 
de uma mãe fazer tudo o que podia 
para cumprir o desejo do seu filho 
doente. Chris era um menino de 
sete anos com uma leucemia mui-
to complicada, mas que tinha um 
único desejo para quando cresces-
se: ser polícia. Por querer ver o de-
sejo do seu filho cumprido, esta 
mãe mobilizou a comunidade 
para ele poder ser agente por um 
dia. Teve direito a uma farda, an-
dou de carro-patrulha, de helicóp-
tero e sentiu a adrenalina do que é 
ser polícia. Morreu pouco depois 
após a realização do seu desejo. “A 
mãe viu o impacto que teve no fi-
lho, que foi algo que tanto desejou 
ser, e nela própria, ao realizar aque-
le desejo do filho, que achou que 
realizar desejos a crianças com pa-
tologias semelhantes à do Chris era 
o seu projeto de vida”, explica Ma-
riana Carreira, diretora-executiva 
da Make-A-Wish Portugal.  

A fundação foi crescendo e já 
chegou a mais de 50 países, tendo 
realizado mais de meio milhão de 
desejos com a ajuda da sua estru-
tura de voluntários. “A cada 17 mi-
nutos, algures no mundo é realiza-
do um desejo Make-A-Wish”, diz 
Mariana Carreira. Está em Portu-
gal desde 2007, estando perto de 
cumprir 1600 desejos, com 160 a 
aguardar realização. 

A missão da Make-A-Wish é rea-
lizar os desejos de crianças e jovens 
dos 3 aos 17 anos com doenças 
malignas, crónicas ou degenerati-
vas, e, segundo a diretora-executi-
va, poder realizar estes desejos é 
transformador. “É a luzinha no 
meio dos tratamentos, dos isola-
mentos, das inseguranças, é aque-
la esperança, é aquele impossível 
tornado possível que acabamos 

“É a luzinha no meio 
dos tratamentos, dos 
isolamentos, das 
inseguranças, é aquele 
impossível tornado 
possível que acabamos 
por levar às nossas 
crianças e jovens.”
Mariana Carreira 
Diretora-executiva  
da Make-A-Wish Portugal 

por levar às nossas crianças e jo-
vens”, explica Mariana Carreira. 

O foco da fundação são as crian-
ças e os jovens, mas acaba por im-
pactar toda a família, que também 
está envolvida no processo da 
doença. O dia de realização do de-
sejo conta com todo o agregado fa-
miliar, permitindo aumentar a 
união entre os elementos.  

A instituição trabalha lado a lado 
com a criança ou jovem para perce-
ber o porquê do desejo, sendo que 
é algo muito mais profundo do que 
aquilo que vai receber. A diretora 
conta a história de um jovem cujo 
desejo era ser polícia e, hoje em dia, 
é da GNR.  

Catarina foi uma das jovens que 
teve o seu desejo realizado pela 
Make-A-Wish. Foi-lhe diagnostica-
do um linfoma em 2020 e pediu 
para ter uma guitarra elétrica de 
edição limitada, para poder tocar as 
músicas do seu cantor preferido. 

O tratamento foi feito no IPO e foi 
através deste instituto que Ana e 
António, os pais de Catarina, tive-
ram conhecimento daquilo que a 

Make-A-Wish poderia fazer pela 
sua filha. “Depois de as coisas esta-
rem a correr bem com o tratamen-
to da Catarina, falaram-nos nisso e 
a Catarina ficou muito entusias-
mada com a hipótese de ter uma 
coisa dessas. Sinceramente, nós 
durante bastante tempo não acre-
ditámos que a Make-A-Wish fosse 
conseguir”, conta António. 

Como a guitarra era uma edição 
limitada, a Fender já não a iria fa-
bricar mais, no entanto a Make-A-
-Wish conseguiu interceder e fazer 
com que fosse criada mais uma 
guitarra. No dia em que chegou, a 
chapa na parte da frente estava ra-
chada e a fundação teve de pedir 
que fosse substituída. “Foi um pro-
cesso moroso, mas que deu os seus 
frutos e que demonstra todo o em-
penho que a Make-A-Wish coloca 
no que faz”, diz o pai da Catarina. 

Ana explica que a preparação do 
desejo é um dos momentos, du-
rante todo o processo da doença, 
em que é possível desviar o foco. 
“Dá-nos ali outro alento, parece 
que há uma alegria no meio do 
processo todo, e que já consegui-
mos pensar um bocadinho noutra 
coisa, e para a Catarina também foi 
muito importante. Ajudou-nos a 
desfocar um bocado do dia a dia 
dos tratamentos e do hospital.” 

Antes de ter o seu desejo realiza-
do, Catarina teve aulas de guitarra 
com um professor voluntário para 
que no dia em que ela chegasse 
pudesse usar a sua nova guitarra. 
No dia da concretização do desejo, 
ficou combinado que o professor 
não ia conseguir dar a aula no sítio 
habitual, mas sim no estúdio onde 
costuma ensaiar com a sua banda. 
Quando chegaram ao estúdio, o 
professor anunciou que Catarina 
ia ter a aula com uma guitarra es-
pecial, aquela que ela tanto dese-
java. Nesse momento foi impossí-
vel as lágrimas não caírem.  

Concretizar este desejo e tantos 
outros que parecem longe de 
acontecer é o objetivo da Make-A-
-Wish, que tudo faz para dar a estas 
crianças e jovens um momento de 
alegria que os ajude a enfrentar as 
dificuldades com que lidam devi-
do às suas doenças. 
sara.a.santos@dn.pt

TEXTO SARA AZEVEDO SANTOS
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O Ministério Público (MP), 
junto do Tribunal de 
Contas (TdC) propõe que 
o ex-diretor-geral de Re-

cursos de Defesa Nacional 
(DGRDN), que acusou de ter come-
tido seis infrações financeiras no 
processo da empreitada no antigo 
Hospital Militar de Belém (HMB), 
seja condenado ao pagamento de 
uma multa de 2 550 euros. De acor-
do com os autos consultados pelo 
DN no TdC, a procuradora-geral 
adjunta Teresa Almeida, que ins-
truiu o inquérito, responsabiliza Al-
berto Coelho pela derrapagem de 
mais de dois milhões de euros nas 
obras do antigo hospital – em vez 
dos 750 mil euros que foram inicial-
mente avançados pelo Ministério 
da Defesa, foram gastos na reabili-
tação de três dos cinco pisos 3.2 mi-
lhões de euros – requereu o julga-
mento de Alberto Coelho por “in-
fração financeira sancionatória, 
sob a forma negligente”. O valor 
proposto corresponde ao valor mí-
nimo previsto na Lei de Organiza-
ção e Processo do Tribunal de Con-
tas e vai ser sujeito ao julgamento 

no TdC, cuja data ainda não está 
marcada. 

Em causa estão, principalmen-
te, os ajustes diretos feitos a três 
empresas, que o MP entende te-
rem violado as regras da contrata-
ção pública, entre outros, por não 
terem tido autorização hierárqui-
ca superior (do ministro, na altura 
João Gomes Cravinho), por não 
estarem documentadas e por ex-
travasarem as competências dele-
gadas no então Diretor-Geral. Na 
altura estas três empresas apenas 
tinham contratos com a DGRDN, 
sendo que uma das empresas 
nem sequer estava habilitada a 
executar as funções para que foi 
contratada.  

Esta investigação no TdC teve 
por base quase exclusivamente a 
auditoria da Inspeção Geral de De-
fesa Nacional (IGDN) ordenada 
por Cravinho em julho de 2020 
(quatro meses depois da inaugura-
ção do reconvertido HMB em Cen-
tro de Apoio Militar Covid-19 
(CAM) que também já concluíra 
pela responsabilização de Alberto 
Coelho.  

MP propõe multa de 2250 euros 
para diretor-geral suspeito  
de derrapagem de dois milhões 
DEFESA O relatório da auditoria à empreitada do antigo hospital de Belém, em que o custo 
passou de 750 mil euros para 3,2 milhões, foi integrado num inquérito do DIAP de Lisboa  
que investiga suspeitas de corrupção no ministério desde fevereiro de 2021, 

TEXTO VALENTINA MARCELINO

O CAM esteve a funcionar apenas durante 
um ano e recebu 657 doentes.
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“Pessoa extremamente 
capaz” 
A contrário do que era solicitado 
pela defesa de Alberto Coelho, a 
magistrada não inquiriu nenhum 
responsável do Exército, designa-
damente da equipa de acompa-
nhamento da empreitada, a quem 
o ex-diretor-geral atribui direta-
mente a responsabilidade pelos 
“gastos suplementares que ascen-
dem a 2 598 062, 46 euros por uma 
área de intervenção de 9100 m2” , 
quase três vezes mais que os 3 750 
m2 inicialmente previstos. 

Num ofício que remeteu ao mi-
nistro a 14 de abril de 2020, Alberto 
Coelho, refere que os trabalhos fo-
ram concluídos nessa data, salien-
tando que “em três semanas, tal 
como programado, foi-se muito 
além do inicialmente proposto. 
Praticamente todo o edifício está 
recuperado, operacional e com ex-
tras que nunca teve (deteção de in-
cêndios e ar condicionado)”. A pro-
curadora do TdC, no entanto, não 
colheu estes argumentos, lem-
brando o Exército não tem tutela 
sobre a Direção-Geral. 

O ex-secretário de Estado Adjun-
to da Defesa, Jorge Seguro Sanches, 
começou a questionar Alberto 
Coelho sobre o “custo da obra” logo 
a 27 de março (o CAM Covid-19 foi 
inaugurado pelo primeiro-minis-
tro a 30 de março), ao que o ex-di-
retor-geral responde, logo no dia a 
seguir, confirmando que serão os 
750 mil euros, mas avisa que ainda 
não tem valores para “as outras coi-
sas para pôr a funcionar e que são 
de quem vai tomar conta e suges-
tões do Exército”. Depois de várias 
insistências, sem resposta, Alberto 
Coelho, acaba por confirmar, em 
ofício a um de julho, que “o custo 
total dos trabalhos (...) a que acres-
ceram os trabalhos suplementares 
solicitados pelo Exército, ascende” 
aos 3,2 milhões de euros (com IVA). 

Da consulta do processo no TdC 
foi possível ainda confirmar que o 
relatório da auditoria à empreitada 
está integrado, desde fevereiro de 
2021, num inquérito do MP que in-
vestiga suspeitas de corrupção no 
Ministério da Defesa. O pedido 
para o envio deste documento foi 
formulado a Teresa Almeida pela 
procuradora Celestina Morgado, 
da 1.ª Secção do DIAP de Lisboa do 
Crime Económico Financeiro, no 
âmbito de um inquérito já aberto 
em 2018 que também terá como vi-
sado Alberto Coelho. Segundo a re-
vista Visão, em causa estão crimes 
de peculato, participação econó-
mica em negócio e corrupção. 

Conforme noticiou o DN nesta 
sexta-feira, o ex-diretor-geral nun-
ca foi interrogado pelas autorida-
des nestes quatro anos. Acresce 
que, soube ainda o nosso jornal, 
uma terceira denúncia chegou à 
Unidade Nacional de Combate à 
Corrupção (UNCC) da PJ em abril 
do ano passado. Fortemente docu-
mentada e tendo também Alberto 
Coelho como principal alvo, visava 
alegados favorecimentos, contra-
tações e compras que levantavam 
dúvidas. A UNCC partilhou o dos-
siê com o DIAP que o terá juntado 
ao inquérito de 2018.  

Alberto Coelho, ex-presidente do 
Conselho de Jurisdição do CDS, era 
um dos mais antigos e resistentes 
quadros de topo do ministério da 
Defesa. Em 1980 servira no Estado-
-Maior General das Forças Arma-
das (EMGFA) e, em 1992 fora trans-
ferido para a Direção-Geral de Pes-
soal e Infraestruturas do Ministério 
da Defesa. Em janeiro de 2015 fora 
nomeado ainda pelo governo 
PSD/CDS como diretor-geral de 
Recursos, onde se manteve até fe-
vereiro de 2021. Já sabendo das 
conclusões da auditoria da IGDN, 
quando anunciou a sua exonera-
ção, João Gomes Cravinho reiterou 
que Coelho é uma “pessoa extre-
mamente qualificada e capaz” e 
“prestou enormes contributos ao 
Ministério, que lhe estará sempre 
grato”. Nomeou-o de seguida para 
presidente do Conselho de Admi-
nistração de uma empresa estatal 
das indústrias de defesa. 
valentina.marcelino@dn.pt 

O ex-diretor-geral 
responsabiliza o 
Exército pelos gastos 
suplementares, como 
o ”sistema de deteção 
de incêndios e ar 
condicionado”. 

A procuradora Teresa Almeida, 
que foi coordenadora da 9.ª Secção 
do Departamento de Investigação 
e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, es-
pecializada em crimes de cariz eco-
nómico-financeiro, considerou 
que outros dois diretores subordi-
nados de Alberto Coelho – Francis-
co Marques, diretor de Serviços de 
Infraestruturas e Património e Pau-
lo Branco, diretor dos Serviços Ad-
ministrativos e Financeiros – que 
assinaram também expediente re-
lacionado com as adjudicações e 
seu financiamento, deviam ser ili-
bados de responsabilidade no caso. 
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A quem é que, perante as imagens 
de horror desta guerra na Ucrânia 
ditada por um megalómano hu-
milhado e insensato – mortes in-

contáveis, a tragédia de valas comuns, mi-
lhões de deslocados e refugiados, mulhe-
res, crianças, idosos em total desamparo, 
na falta de tudo, quando nada é poupado à 
destruição: maternidades, escolas, hospi-
tais –, não vieram já as lágrimas aos olhos? 

O Papa Francisco não se cansa de clamar 
contra a guerra e apelar à paz: “Em nome de 
Deus, peço-vos: parem este massacre!” 
“Um massacre sem sentido” e de “uma 
crueldade inumana e blasfema”. Por oca-
sião da celebração da Páscoa ortodoxa, no 
fim de semana passado, ele, a ONU e o Con-
selho Mundial das Igrejas apelaram a um 
cessar-fogo, também para abrir a possibili-
dade de corredores humanitários, mas não 
foram ouvidos. Quero sublinhar que, aten-
dendo às celebrações pascais, o arcebispo 
de Munique, cardeal Reinhard Marx, foi 
particularmente duro na saudação pascal. 
Chamou “perversos” aos líderes religiosos 
que, como o patriarca de Moscovo, Kirill, 
apoiam a guerra na Ucrânia, lamentou que 
ao longo da História “os cristãos tenham 
usado a violência sob o sinal da cruz”, algo 
que se repete hoje “na guerra actual, com 
cristãos baptizados a matar outros cristãos 
e recebendo o apoio de líderes das suas 
igrejas”. A Igreja “deve erguer-se como um 
lugar de não-violência e a cruz como sinal 
da violência sofrida e superada.” Chamou 
“ditador” a Putin: “A Páscoa é a rebelião de 
Deus contra todas as forças da violência e 
da morte. A vitória da vida sobre a morte 
não pode ser detida, nem sequer com as ar-
mas de Putin e outros ditadores.” 

Francisco confessa numa entrevista a La 
Nación que “está disposto a fazer tudo para 
deter a guerra – o Vaticano nunca descansa” 
– e acaba de publicar um livro precisamen-
te com o título Contra a guerra. A coragem 
de construir a paz. Ficam aí algumas ideias 
fundamentais, a partir de Religión Digital. 

Começa por lembrar como há um ano, 
na sua peregrinação ao martirizado Iraque, 
pôde constatar directamente o desastre 
causado pela guerra, a violência fratricida, 
o terrorismo, viu os escombros dos edifí-
cios e as feridas dos corações. Também viu 
sementes de esperança. E “nunca teria ima-
ginado que um ano depois rebentaria um 
conflito na Europa”. 

Referi aqui muitas vezes que desde o iní-
cio do seu pontificado Francisco falou da 

Contra a guerra. 
A coragem de construir a paz

Opinião 
Anselmo Borges

Terceira Guerra Mundial em curso, mas 
“aos pedaços, por partes”. O que é facto é 
que essas partes se foram tornando cada 
vez maiores e ligando-se entre si. Neste mo-
mento há muitas guerras espalhadas pelo 
mundo, que causam “imensa dor, vítimas 
inocentes, especialmente crianças”, mi-
lhões de pessoas obrigadas a deixar a sua 
terra, as suas casas, as suas cidades destruí-
das. Mas essas guerras esquecemo-las, pois 
andamos distraídos e elas passam-se longe. 
“Até que, de repente, a guerra rebentou per-
to de nós. A Ucrânia foi atacada e invadida. 
E, no conflito, os mais atingidos são, des-
graçadamente, muitos civis inocentes, 
muitas mulheres, muitas crianças e muitos 
idosos”, obrigados a viver em bunkers para 
se protegerem das bombas ou com as famí-
lias separadas, pois, enquanto as mães e as 
avós atravessam fronteiras à procura de re-
fúgio, os maridos, pais e avós ficam para 
combater. 

Perante as imagens terríveis de horror 

que nos chegam todos os dias, “não pode-
mos fazer outra coisa que não seja gritar: 
‘Parem!’ A guerra não é a solução, a guerra é 
uma loucura, a guerra é um monstro, a 
guerra é um cancro que se autoalimenta 
devorando tudo. Mais, a guerra é um sacri-
légio, que causa estragos no mais precioso 
que há sobre a terra: a vida humana, a ino-
cência dos mais pequenos, a beleza da cria-
ção”. “Sim, a guerra é um sacrilégio.” 

Pela enésima vez estamos perante a bar-
bárie, porque perdemos a memória: es-
quecemos a História, esquecemos o que 
nos disseram os nossos avós, os nossos 
pais. “Se tivéssemos memória, não gasta-
ríamos dezenas, centenas de milhares de 
milhões para nos equiparmos com arma-
mentos cada vez mais sofisticados, para 
aumentar o mercado e o tráfico de armas, 
que acabam por matar crianças, mulhe-
res, anciãos. 1981 mil milhões de dólares 
por ano, segundo os cálculos de um im-
portante centro de investigação de Esto-
colmo.” 

Se tivéssemos memória, “saberíamos 
que a guerra, antes de chegar à frente de 
combate, tem de ser parada nos corações. É 
necessário o diálogo, a negociação, a escu-
ta, a habilidade e criatividade diplomática, 
uma política com visão de futuro capaz de 
construir um novo sistema de convivência 
que já não se baseie nas armas, no poder 
das armas, na dissuasão”. Toda a guerra “re-
presenta não só uma derrota da política, 
mas também uma vergonhosa rendição 
perante as forças do mal”. 

Acrescenta: em 2019, em Hiroshima, “ci-
dade-símbolo da Segunda Guerra Mundial, 
cujos habitantes foram massacrados, com 
os de Nagasaki, pelas bombas nucleares, 
reafirmei que o uso da energia atómica com 
fins bélicos é, hoje mais do que nunca, um 
crime. O uso da energia atómica com fins 
bélicos é imoral, como o é a posse de armas 
atómicas. Quem podia imaginar que menos 
de três anos depois o espectro da guerra nu-
clear pairaria sobre a Europa? Assim, passo a 
passo, avançamos para a catástrofe. Pouco a 
pouco, o mundo corre o risco de transfor-
mar-se no cenário de uma única Terceira 
Guerra Mundial. Avançamos para ela como 
se fosse inelutável. Pelo contrário, devemos, 
todos juntos, repetir, com força: ‘Não, não é 
inelutável.’ A guerra não é inelutável!” 

 
 

Padre e professor de Filosofia. 
Escreve de acordo com a antiga ortografia. 

“[...] a guerra é um 
sacrilégio que 
causa estragos no 
mais precioso que 
há sobre a terra: a 
vida humana, a 
inocência dos mais 
pequenos, a beleza 
da criação.”  
“Sim, a guerra  
é um sacrilégio.” 
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Não é preciso que haja 
mais dinheiro para a 
saúde, é preciso que 
esse dinheiro seja en-

tregue a tempo”, defende António 
Correia de Campos. Para o ex-mi-
nistro da Saúde (2001-2002 e 
2005-2008), este é, e tem sido, o 
grande problema da gestão do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
A grande dificuldade, aponta, é 
que as verbas atribuídas não che-
gam de uma só vez, dando lugar a 
reforços orçamentais ou retifica-
tivos, feitos posteriormente,  
o que impede uma gestão eficaz. 
“O financiamento da saúde des-
confia dos gestores, acha que  
os gestores não são capazes. Isto 
é o mal de todos os ministé- 
rios das Finanças, não só em  
Portugal, e não precisa de ser as-
sim”. 

Numa perspetiva ligeiramente 
diferente, Fernando Leal da Cos-
ta defende também que o dinhei-
ro não é o principal problema do 
SNS. É verdade, admite, que falta 
investimento e que qualquer re-
forço orçamental é bem-vindo, 
“mas não é apenas uma questão 
de investimento na perspetiva de 
injetar ainda mais dinheiro no 
Serviço Nacional de Saúde”.  

Trata-se, no fundo, de aplicar 
melhor, gerir melhor os desafios 
e as prioridades. O ex-ministro 
da Saúde (2015) dá como exem-
plo a falta de melhorias nas es-
truturas assistenciais, muito en-
velhecidas, ou o sistema remu-
neratório dos profissionais do 
setor. “Neste momento, a par da 
perda de capacidade e de quali-
dade estrutural ao nível do edifi-
cado, estamos também a ser as-
soberbados por um aumento de 
procura para o qual não temos os 
meios humanos necessários 
para dar resposta”. 

PRR é uma desilusão 
Depois do período mais contur-
bado da pandemia, o anúncio de 
apoios financeiros através do Pla-
no de Recuperação e Resiliência 
(PRR) prometia financiamentos 
para a reforma dos cuidados de 
saúde primários, da saúde men-
tal e para a conclusão da reforma 
do modelo de governação dos 
hospitais públicos. Um total de 

1400 milhões menos focados na 
saúde e mais nas reformas do 
SNS que, na opinião de Fernando 
Leal da Costa, “é uma desilusão 
muito grande”. O diretor de he-
matologia do Instituto Português 
de Oncologia (IPO) de Lisboa 
aponta que o PRR “está mal dese-
nhado, mal pensado, a maior par-
te dos investimentos previstos 
não estão devidamente justifica-
dos, claramente se percebe que 
foi feito à pressa, apenas para jus-
tificar alguma razão de ser do di-
nheiro que nos iriam dar”. 

Muito crítico, Leal da Costa 
acrescenta que o PRR é um exem-
plo daquilo em que Portugal se 
tornou particularmente eficaz, 
que é não saber aproveitar opor-
tunidades. “É aquilo em que te-
mos, de facto, sido excelentes, 
que é em perder oportunidades”. 
Na sua opinião, não há garantia 
de que os fundos tenham conti-
nuidade. Acima de tudo, diz, 
“porque grande parte do que ali 
está não acrescenta valor, apenas 
acrescenta despesa”. 
dnot@dn.pt

Mais dinheiro ou melhor gestão? Portugal 
“não tem sabido aproveitar oportunidades” 
SAÚDE Num sistema tendencialmente gratuito como o SNS, cerca de 30% das despesas continuam a sair do bolso das 
famílias. O financiamento mantém-se um dos temas mais polémicos, mas, na opinião de alguns ex-ministros do setor, 
mais do que injetar dinheiro no sistema, é preciso gerir melhor e avaliar mais.

TEXTO FÁTIMA FERRÃO

Fernando Leal da Costa, antigo ministro, diz que o PRR é uma “desilusão muito grande” na área da Saúde.
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“Criação de registo clínico 
universal é prioridade”

Acriação de um registo clínico 
universal único em Portugal 

deve ser, na opinião de Fernando 
Leal da Costa, uma prioridade. 
Isto significa, na prática, que cada 
cidadão será detentor do seu pro-
cesso clínico, que disponibiliza-
rá, quando entender e precisar, 
aos prestadores de cuidados de 
saúde. Uma revolução, com valor 
acrescentado, que evita redun-
dâncias, permite um aumento si-
gnificativo da segurança clínica, 
e reduz a má prática. 

No entanto, o ex-ministro, em 
conversa com o Diário de Notí-
cias, a propósito da 10.ª Confe-
rência Sustentabilidade em Saú-
de, promovida pela AbbVie, e a 
que o DN e a TSF se associaram, 
teme que, uma vez mais, esta 
meta não seja concretizada. No 

PRR, aponta, esta questão não foi 
alocada à saúde, mas integrada 
no pilar da transição digital, a car-
go do Ministério da Economia. 
Além disso, reforça, “não tem me-
tas e não tem valor expressivo”. 

Fernando Leal da Costa acre-
dita que os entraves a este pro-
cesso não serão do foro tecnoló-
gico pois, afirma, “quem foi ca-
paz de fazer a Prescrição de 
Medicamentos por via Eletróni-
ca (PME), seguramente será ca-
paz de fazer o mesmo em termos 
de processo único eletrónico na-
cional”. Repleto de vantagens, 
este registo é uma forma simples 
de tornar o percurso dos doentes 
mais fluído e que “justifica todo 
o investimento que seja feito, 
desde que o resultado final seja o 
desejado”.

Para Fernando Leal 
da Costa, diretor de 
Hematologia do 
Instituto Português 
de Oncologia (IPO) 
de Lisboa, o PRR “está 
mal desenhado” e “a 
maior parte dos 
investimentos 
previstos não estão 
devidamente 
justificados”. 
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O Amadora Jazz está de regresso entre os dias 
4 e 8 de maio, com nomes da música nacional 
e internacional. Nesta 10.ª edição estão 
previstos seis concertos com nomes como Bill 
Frisell Trio, Craig Taborn, Tcheka e Mário 
Laginha, Diogo Alexandre & Tomás Marques 
Trio, Beatriz Nunes com Paula Sousa e Mário 
Franco e GeraJazz. As actuações vão ter lugar 
nos Recreios da Amadora, Cineteatro D. João V 
e Auditório de Alfornelos.  

Seis concertos 
no Amadora Jazz

Um conjunto de 11 filmes e uma 
sessão de “filminhos em francês”, 
para crianças maiores de quatro 
anos, vão integrar o ciclo de cinema 
francês CinéFrance entre os dias 5 e 
8 de maio, no Auditório Municipal de 
Pinhal Novo. Miss, Petite Maman e Un 
Beau Voyou são alguns dos filmes 
integrados na programação, dirigida 
às escolas e ao público em geral. 

11 filmes no ciclo 
CinéFrance 

A Open Water Race, uma competição 
de natação em águas abertas, vai 
desafiar os atletas em Setúbal, no dia 
7 de maio, com uma prova a partir da 
Praia do Creiro, no Parque Natural da 
Arrábida. Este evento de circuito 
aquático oceânico é dividido em três 
diferentes distâncias – 3800 metros, 
com início às 09h00, 750 metros, às 
11h00, e 1900 metros, às 11h40. 

Open Water Race  
anima Setúbal 

Cães, gatos e animais exóticos vão 
estar em destaque a 7 de maio, entre 
as 10h00 e as 18h00, na 7.ª edição da 
Feira Animal de Oeiras. Esta iniciativa 
gratuita, a decorrer no Jardim 
Municipal de Oeiras, vai contar com 
campanhas de adoção, workshops 
temáticos, demonstrações caninas e 
atividades para crianças no espaço 
dos expositores. 

Oeiras tem  
Feira Animal

“Júlio Pomar: Pintura de Histórias” é a 
nova exposição com histórias e mitos 
contados pelo artista plástico. Até 2 de 
outubro, a exposição está patente no 
Atelier-Museu Júlio Pomar (Lisboa) e 
reúne cerca de 40 obras, sobretudo de 
pintura, e mostra como o artista explora 
as várias narrativas, histórias e mitos que 
dão lugar ao “imenso património de 
referências culturais”. 

Mitos de Júlio Pomar 
em exposição 

AGENDA No início do mês de maio, o Amadora Jazz 
está de regresso para dar música à cidade. Em 
Setúbal, o bom tempo desafia os atletas numa prova 
de natação em circuito oceânico. Já Oeiras promove 
os animais de estimação com uma feira educativa. Por 
fim, Lisboa e Pinhal Novo divulgam as artes com uma 
exposição e um ciclo de cinema francês. 

Lisboa XL 

TEXTO INÊS DIAS
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Mais de três mil migran-
tes morreram no mar 
em 2021, quando ten-
tavam chegar ao conti-

nente europeu, o dobro do número 
registado no ano anterior. “Do total, 
1924 pessoas foram declaradas 
mortas ou desaparecidas nas rotas 
do Mediterrâneo Central e Ociden-
tal, enquanto outras 1153 morreram 
ou desapareceram na rota marítima 
do Noroeste da África para as ilhas 
Canárias”, disse a porta-voz do Alto-
-Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), Sha-
bia Mantoo.  

No total, morreram 3077 pessoas 
a tentar cruzar o Mediterrâneo ou o 
Atlântico no ano passado. Em 2020 
tinham sido registadas 1544 mortes 
nas duas rotas. “É alarmante que, 
desde o início deste ano, outras 478 
pessoas morreram ou desaparece-
ram no mar”, afirmou a mesma res-
ponsável. O Alto-Comissariado 
pede aos governos que desenvol-
vam “alternativas” para que os refu-
giados e migrantes não precisem de 
embarcar em viagens que os dei-
xam à mercê dos traficantes ou que 
coloquem as suas vidas em risco. 

De acordo com o ACNUR, a pan-
demia de covid-19 e o consequente 
fecho das fronteiras de muitos paí-
ses complicou mais os movimentos 
das pessoas e levou a que muitos 
mais refugiados desesperados e mi-
grantes tenham recorrido aos trafi-
cantes para tentar chegar à Europa.  

Segundo o relatório do ACNUR 
publicado ontem, no ano passado 
53.323 pessoas chegaram a Itália 
através do mar Mediterrâneo, 83% 
mais do que em 2020. Além disso, 
23.042 indivíduos chegaram às ilhas 
Canárias, quase o mesmo número 
do que em 2020. Também houve 
um aumento de 61% nas saídas por 
mar da Tunísia em 2021, em compa-
ração com o ano anterior, e um au-
mento de 150% da Líbia. Já as saídas 
da Argélia só aumentaram 3%. “A 
maioria das travessias marítimas é 
feita a bordo de botes insufláveis su-
perlotados e em péssimo estado. 
Muitas embarcações esvaziam ou 
viram, o que resulta na morte dos 
passageiros”, acrescentou Mantoo. 

“A viagem no mar a partir dos Es-
tados costeiros do Oeste de África, 
como o Senegal e a Mauritânia, 
para as ilhas Canárias é longa e pe-

Em paralelo à publicação das es-
tatísticas, o ACNUR solicitou 163,5 
milhões de dólares (cerca de 155 mi-
lhões de euros) para ajudar e prote-
ger milhares de refugiados e outras 
pessoas que tentam chegar à Euro-
pa através das perigosas rotas marí-
timas do Mediterrâneo Central e 
Ocidental e do Atlântico. 

E apelou também aos países tan-
to em África como na Europa para 
que reforcem os quadros jurídicos e 
capacidade operacional junto às 
fronteiras terrestres e marítimas e 
nos centros urbanos e assegurem al-
ternativas credíveis às viagens peri-
gosas através da inclusão, do reforço 
dos programas dedicados à juventu-
de e ao desenvolvimento das comu-
nidades. “Sem isto os refugiados, os 
requerentes de asilo, os deslocados 
internos e outros vão continuar a 
avançar em perigosas viagens em 
busca de segurança e proteção.”  

Instabilidade política, conflitos, 
deterioração das condições socioe-
conómicas e mudança climática 
são fatores que poderão provocar  
aumento da migração para a Euro-
pa nos próximos anos.  
DN/AFP

Mais de três mil migrantes morreram 
no mar a caminho da Europa em 2021
ACNUR As mortes e desaparecimentos no Mediterrâneo e no Atlântico no ano passado são 
quase o dobro dos registados em 2020. Só desde o início do ano já houve 478 vítimas. 

Uma operação de busca e resgate dos Médicos sem Fronteiras no Mediterrâneo, em novembro de 2021.

rigosa e pode durar até 10 dias”, des-
tacou a porta-voz em Genebra. 
“Muitas embarcações ficaram à de-
riva ou desapareceram sem deixar 
rasto”, confirmou. 

Violação de direitos humanos 
O Mediterrâneo Central é a rota mi-
gratória mais mortal do mundo. 
Desde 2014, o projeto Migrantes 
Desaparecidos, da Organização In-
ternacional para as Migrações 
(OIM), documentou 17 mil mortos 
e desaparecidos nesse trajeto. 

Por outro lado, o ACNUR mani-
festou que as travessias terrestres 
também são perigosas para os mi-
grantes e calcula que muito mais 
pessoas podem ter morrido em ter-
ra do que no mar, ao cruzarem o 
deserto do Sara ou ao serem man-
tidas em cativeiro por traficantes e 
contrabandistas. 

Mantoo insiste que os migrantes 
enfrentam não só a morte mas 
também muitas violações dos di-
reitos humanos: execuções extra-
judiciais, detenções ilegais e arbi-
trárias, violências sexuais, trabalho 
forçado, escravidão, casamento 
forçado... 
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Diretor da 
Frontex sai  
acusado de 
“desonestidade” 

O diretor da Frontex, Fabrice 
Leggeri, demitiu-se, depois 

de um relatório indicar que 
“não seguiu os procedimentos 
da agência, foi desonesto com a 
União Europeia e fez uma má 
gestão de recursos”. O francês, 
no cargo desde 2015, estava a 
ser investigado pelo Gabinete 
Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF). Entre os exemplos de-
nunciados está a cumplicidade 
com as autoridades gregas, que 
resultou no afastamento ilegal 
de migrantes, deixando cente-
nas à deriva no mar.  

A Comissão Europeia desta-
ca, ainda assim, a importância 
da Frontex (Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Cos-
teira) e prefere não comentar o 
caso da demissão do seu dire-
tor, dizendo que têm sido ado-
tadas medidas para que os di-
reitos fundamentais das pes-
soas sejam respeitados.  

A porta-voz da Comissão Eu-
ropeia para os Assuntos Inter-
nos, Anitta Hipper, disse que a 
Frontex continuará a desempe-
nhar o papel para o qual foi de-
senhada. “A Frontex tem uma 
tarefa extremamente impor-
tante, que é ajudar os Estados-
-membros a protegerem as 
fronteiras externas da União 
Europeia e, ao mesmo tempo, 
assegurar os direitos funda-
mentais”, afirmou a porta-voz, 
defendendo que “a Frontex 
deve ser uma agência estável e 
funcional”. 

O porta-voz da presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen, rejeita que haja um 
falhanço e que o desempenho 
da agência seja posto em causa, 
considerando que há exemplos 
que demonstram que tem um 
papel importante. “Acredita-
mos firmemente que a Frontex 
tem contribuído para o sucesso 
da implementação das políticas 
da Comissão nesta área”, subli-
nhou Eric Mamer, lembrando, 
a título de exemplo, a assinatu-
ra do “acordo com a Moldávia 
no sentido de disponibilizar-
mos recursos da Frontex para o 
país. É isto um sinal de que a 
agência está a falhar?”. 

A porta-voz para os Assuntos 
Internos garantiu ainda que 
Bruxelas “tem sido muito ativa”, 
adotando medidas para evitar 
casos de violação dos direitos 
humanos.  
JOÃO FRANCISCO GUERREIRO 
EM BRUXELAS
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As tentativas de reto-
mar o acordo nuclear 
com o Irão, depois de 
este ter sido abando-

nado pelo ex-presidente dos 
Estados Unidos da América 
Donald Trump, estão a enfren-
tar outro sério obstáculo que 
ameaça interromper as nego-
ciações. Os EUA, juntamente 
com a França, Grã-Bretanha, 
China, Alemanha e Rússia, es-
tão a tentar restabelecer o 
acordo alcançado em 2015 
com o Irão para interromper a 
sua capacidade de produzir ar-
mas nucleares em troca do le-
vantamento da maior parte 
das sanções económicas im-
postas àquele país do Médio 
Oriente. 

Desde que o acordo deixou 
de funcionar, em 2018, por de-
cisão do ex-presidente dos 
EUA Donald Trump, foram im-
postas novamente sanções ao 
Irão, que, em retaliação, deci-
diu continuar o seu programa 
nuclear. As conversações em 
Viena já têm um ano e não há 
progressos sérios. O principal 
problema é que o Irão está a 
pedir que a Guarda Revolucio-
nária seja retirada da lista das 
organizações terroristas dos 
EUA como parte do acordo, o 
que é fortemente contestado 
pelos EUA e Israel. O problema 
é que o assunto da Guarda Re-
volucionária, que não faz par-
te do acordo nuclear, exigiria a 
mesma abordagem dos nego-
ciadores ocidentais sobre a 
abertura de outras questões 
não-nucleares, ao que o Irão 
também se oporia fortemente. 

Recentemente foi publicado 
em Israel que os representan-
tes dos EUA garantiram que 
não mudariam a sua lista de 
organizações terroristas, que 
continuará a incluir a Guarda 
Revolucionária do Irão. Essa 
decisão deixa as negociações 
de Viena à beira do colapso e o 
problema nuclear iraniano no 
vazio, o que pode abrir possibi-
lidades para ações unilaterais 
do Irão, EUA e Israel especial-
mente. Todo o problema vai 
obviamente espalhar-se para 

outros países, como a Síria, e 
vai complicar a situação de se-
gurança no Médio Oriente. 

Assim, se as negociações em 
Viena fracassarem, a alternati-
va é que os EUA não apenas 
mantenham as suas sanções 
contra Teerão mas possam até 
fortalecê-las, o que seria muito 
prejudicial para o Irão. Então, 
o Irão poderia, como resposta, 
intensificar a ação fora das 
suas fronteiras, como no Gol-
fo, Síria e Iémen, o que espa-
lharia a incerteza para toda a 
região. Israel poderia decidir 
agir unilateralmente, não ape-
nas na Síria, mas no próprio 
Irão, o que novamente provo-
caria a retaliação deste. Há 
também presença militar rus-
sa na Síria e eles podem acres-
centar alguns problemas à 
conjuntura, tendo em vista a 
situação com a guerra na 
Ucrânia. O círculo começaria a 
girar novamente, com as acu-
sações a dispararem para vá-
rias direções mas sem nenhu-
ma proposta séria para resol-
ver o problema. 

O Médio Oriente tem sempre 
um número de atores influen-
tes da região, que está a aumen-
tar constantemente, incluindo 
mais e mais países. A instabili-
dade que existia em muitos 
países só pode disseminar-se e 
passar uma mensagem errada 
aos que estão à espera da sua 
hora de intervir. O radicalismo 
nunca foi totalmente derrota-
do, ele está aí, incapaz de criar 
condições para começar nova-
mente a funcionar. Mas se o co-
lapso das negociações de Viena 
criar essas condições, trazendo 
a instabilidade novamente à 
tona, todos vão acordar. Os 
conflitos de baixo nível aumen-
tarão novamente até que todos 
comecem a falar outra vez, em 
algum momento no futuro, 
não tendo outras opções para 
parar a violência além de nego-
ciar. Uma e outra vez. 

 
 
Antigo embaixador da Sérvia em Por-
tugal e investigador do Centro de Es-
tudos Internacionais do ISCTE.

Retomar o acordo nuclear 
com o Irão

Opinião  
Mirko 
Stefanovic

O presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, encontrou-
-se com o príncipe herdeiro 
saudita para “desenvolver” 
as relações entre os dois 
países, na primeira visita à 
Arábia Saudita desde a 
morte do jornalista Jamal 
Khashoggi, em 2018, que 
causou problemas entre 
Ancara e Riade. Erdogan foi 
fotografado a abraçar o 
príncipe Mohammed bin 
Salman, o líder de facto 
que os EUA acusam de ter 
aprovado o plano para 
matar o jornalista, durante 
uma visita ao consulado 
saudita em Istambul. Algo 
que Riade nega ter 
acontecido. Erdogan 
também se reuniu com o 
rei Salman, pai do príncipe, 
antes de visitar a cidade 
sagrada de Meca para a 
peregrinação Umrah. Antes 
da viagem, Erdogan disse 
que queria lançar “uma 
nova era das relações”, 
numa altura em que a 
Turquia enfrenta uma crise 
económica e tenta angariar 
apoios nos países do Golfo.

BREVES

Erdogan volta à 
Arábia Saudita 
após Khashoggi

O presidente cazaque, 
Kassym-Jomart Tokayev, 
disse ontem que as 
mudanças constitucionais 
que quer para dar mais 
poder ao Parlamento e dar 
lugar à “2.ª República” têm 
de ser referendadas. “O 
referendo irá permitir que 
cada cidadão participe 
diretamente na decisão do 
futuro do país e na 
construção de um novo 
Cazaquistão”, disse o 
presidente. A data da 
consulta não foi revelada, 
mas, segundo a lei, esta 
deve acontecer no prazo 
de um a três meses desde 
a sua aprovação pelo 
presidente. Após os 
protestos de janeiro, que 
acabaram em violência e 
com mais de 200 mortes, o 
sucessor de Nursultan 
Nazarbayev (que esteve no 
poder durante 30 anos) 
afastou-se do antigo 
mentor e anunciou várias 
mudanças para 
transformar o país, mas 
que obrigam a mudar um 
terço da Constituição. 

Tokayev quer 
referendo à  
“2.ª República” 

Novo episódio de violência na 
Esplanada das Mesquitas, na 
última sexta-feira do Ramadão

Confrontos entre manifes-
tantes palestinianos e a 
polícia de Israel deixaram 
ontem 42 feridos na Espla-

nada das Mesquitas, foco de tensão 
no centro de Jerusalém, após mais 
de um mês de violência nos territó-
rios ocupados e em Israel. 22 feridos 
foram levados para o hospital, “mas 
nenhum se encontra em estado gra-
ve”, anunciou o Crescente Vermelho 
Palestino. 

A polícia israelita afirmou que os 
agentes atuaram porque “agitado-
res” lançaram pedras e foguetes na 
direção do Muro das Lamentações, 
o local de oração mais sagrado para 
os judeus, que fica no mesmo recin-
to. Em comunicado destaca que os 
polícias “usaram meios de dispersão 
de distúrbios”. Testemunhas e cor-
respondentes da AFP observaram o 
uso de gás lacrimogéneo e balas de 
borracha. 

Uma calma relativa dominou de-
pois o local, quando milhares de fiéis 
se reuniram para orar na última sex-
ta-feira do Ramadão, mês de jejum 
muçulmano que termina no início 
da próxima semana. Alguns exibiam 
bandeiras palestinianas e do movi-
mento islamita Hamas. 

A tensão aumentou nos últimos 
dias na Esplanada das Mesquitas, 
considerada o terceiro local sagrado 
para os muçulmanos e o mais sagra-
do para os judeus, que utilizam o 
nome de Monte do Templo. 

Nas últimas duas semanas quase 
300 palestinianos ficaram feridos em 
confrontos na área, na Cidade Velha 
de Jerusalém. A Esplanada das Mes-
quitas fica em Jerusalém Oriental, 
ocupada por Israel desde 1967 e de-
pois anexada. Administrado pela 
Jordânia, o acesso ao local é contro-
lado por Israel. 

Os distúrbios acontecem num 
cenário de escalada de violência, 
após quatro ataques desde o fim de 

março em Israel que fizeram 14 
mortos, incluindo um polícia árabe 
israelita e dois ucranianos. Dois 
atentados foram cometidos em Te-
lavive por palestinianos vindos da 
Cisjordânia, território ocupado por 
Israel desde 1967. Desde então, 26 
palestinianos e três árabes israelitas 
morreram (incluindo os autores 
dos ataques) em confrontos com as 
forças de Israel, que efetuaram ope-
rações na Cisjordânia.  

Os confrontos aconteceram na 
sexta-feira da Jornada de Al-Quds 
(Jerusalém, em árabe), iniciada pelo 
Irão após a revolução islâmica de 
1979. Milhares participaram numa 
manifestação no Irão, grande inimi-
go do Estado hebraico, em apoio aos 
palestinianos. 

Na quinta-feira à noite, líderes dos 
movimentos palestinianos Hamas e 
Jihad Islâmica, próximos de Teerão, 
organizaram uma manifestação 
num estádio de Gaza para marcar a 
data e insistiram na necessidade de 
“defender” Jerusalém e a Esplanada 
das Mesquitas. 

O general Hosein Salami, coman-
dante da Guarda Revolucionária, o 
exército ideológico iraniano, partici-
pou no evento por videoconferência 
e afirmou que “o Estado de Israel 
será derrotado”. 

A presença na Esplanada das Mes-
quitas, durante o Ramadão, de um 
grande número de judeus – que têm 
permissão para visitar o local sob cer-
tas condições e em momentos espe-
cíficos, mas sem a possibilidade de 
rezar – e a mobilização de forças de 
segurança no local foram considera-
das uma “provocação” pelos palesti-
nianos e vários países da região. Mas 
Israel pretende manter o status quo 
da Esplanada das Mesquitas. Segun-
do o chefe da diplomacia israelita, 
Yair Lapid, as recentes intervenções 
policiais no local são “justificadas”.  
DN/AFP

JERUSALÉM 42 pessoas ficaram feridas em confrontos 
entre manifestantes palestinianos e a polícia. 

Polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha contra manifestantes.

EP
A

/A
LA

A
 B

A
D

A
RN

EH



24    DESPORTO Sábado 30/4/2022 Diário de Notícias

O fim da inigualável série 
de 15 medalhas euro-
peias de Telma Monteiro 
coincidiu, ontem, com a 

primeira grande medalha de Cata-
rina Costa. A prata conquistada nos 
Europeus de Sófia é a primeira em 
grandes provas da judoca da Asso-
ciação Académica de Coimbra e 
consagra-a como sucessora da me-
dalhada olímpica eliminada na pri-
meira ronda.  

Antes de se estrear  nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no ano pas-
sado, Catarina Costa (“CC Atomic” 
para os amigos) deu uma entrevis-
ta à TSF onde revelou o sonho de 
“fazer história no judo português”. 
E quase o conseguia na primeira 
participação olímpica, mas perdeu 
o combate pelo bronze e terminou 
em 5.º lugar. “Ambiciosa”, como faz 
questão de se definir, não desistiu 
de procurar a primeira grande me-
dalha no tatami e ontem foi re-
compensada por isso ao conquis-
tar a prata na categoria -48 kg. 

O ouro do Grande Prémio de 
Portugal, a 28 de janeiro, já fazia an-

tever uma grande participação da 
atleta de Coimbra nestes Europeus, 
mas a história recente não lhe era 
favorável. Além de ter perdido o 
combate pelo bronze em Tóquio, 
tinha também visto fugir a meda-
lha de bronze nos Mundiais de 
Baku 2018 e nos Europeus de 
Minsk 2019. Farta de ficar em 5.º lu-
gar, a n.º 4 do ranking mundial en-
trou na Arena Armeets, em Sófia, 
determinada a fazer história, sa-
grando-se vice-campeã europeia. 
“Venho de dois Europeus muito 
amargos, muito tristes, muito du-
ros, e lembro-me perfeitamente de 
o meu treinador [o ex-judoca João 
Neto] me dizer que os atletas mais 
fortes se destacavam por se levan-
tarem depois de caírem”, desaba-
fou, no final, a judoca, de 25 anos.   

Catarina chegou à final do peso 
mais leve do judo após ter ficado 
isenta na primeira eliminatória e 
depois de vencer três combates. 
Com a azeri Leyla Aliyeva garantiu 
a vitória nos segundos finais, com 
três castigos aplicados à adversária. 
E com a italiana Assunta Scutto 

teve de ir a prolongamento, aca-
bando por vencer no golden score 
por ippon, antes de passar à meia-
-final com a israelita Shira Rishony, 
onde geriu o combate e sobreviveu 
a dois castigos, após uma vanta-
gem por wazari.  

Na final, teve de ser assistida de-
vido a uma problema numa mão e 
não resistiu à francesa Shirine 
Boukli (2.ª do ranking mundial), 
perdendo a 46 segundos do final do 
combate, depois de sofrer uma 
desvantagem de wazari. “Quando 
faltava um bocadinho menos de 30 
segundos, claro que tentei ir para 
cima dela, mas é uma adversária 
dura nas pegas, tem um bom ku-
mi-kata [a forma de segurar no ju-
dogi], e não foi possível nem proje-
tá-la, nem impor-lhe a última pe-
nalidade, que seria difícil, mas 
claro, se o conseguisse, ganharia o 
combate”, resumiu a judoca. 

Catarina Costa  pratica judo des-
de os 10 ou 11 anos, depois de um 
professor a desviar do futebol e a 
ter convidado a experimentar os 
tatamis. Não conhecia a modalida-

Catarina Costa. A estudante de 
Medicina vice-campeã da Europa
EUROPEUS DE JUDO Atleta da Académica conquistou primeira grande medalha da carreira  
no dia em que Telma Monteiro foi eliminada e falhou recorde. Foi a 39.ª medalha para Portugal.

TEXTO ISAURA ALMEIDA

Catarina Costa vinha de dois Europeus “muito amargos, muito tristes, muito duros”, mas desta vez leva uma medalha para casa. 

de, mas sabia quem eram Telma 
Monteiro e Nuno Delgado e acei-
tou o desafio. Com dois meses de 
judo, Catarina Costa foi lançada na 
competição. Diz que não era mui-
to boa, mas gostou da sensação e 
continuou a treinar. Aos 13 anos sa-
grou-se campeã nacional e passou 
a ser treinada pelo antigo campeão 
europeu João Neto, que ainda hoje 
orienta aquela que é uma das gran-
des revelações do judo português 
dos últimos anos.  

Prefere a técnica à força bruta, 
afinal é uma judoca muito técnica, 
perseverante e resiliente. Estuda 
Medicina na Universidade de 
Coimbra, o que torna a medalha de 
prata ainda mais impressionante, 
tendo em conta que está num dos 
cursos universitários mais exigen-
tes e treina 16 a 20 horas por sema-
na. O futuro pode levá-la a exercer 
medicina, mas o presente é no judo 
e a representar o clube do coração, 
a Académica. 

Telma teve um dia mau 
A medalha de Catarina Costa foi a 
39.º de Portugal em Europeus (11 
de ouro, 8 de prata e 20 de bronze), 
sendo que a primeira foi conquista-
da, em 1994, por Justina Pinheiro, 
em Gdansk, na Polónia, também na 
categoria de -48 kg. Mais de um ter-
ço das conquistas pertencem a Tel-
ma Monteiro (-57 kg), que ontem 
foi eliminada logo na primeira ron-
da e falhou o recorde absoluto de 
pódios da prova, que já é seu (15, a 
par da alemã Barbara Classen).  

Pela primeira vez em 18 anos e 16 
Europeus, a mais medalhada do 
judo português não conseguiu um 
pódio.  “Se tivesse a 16.ª queria a 
17.ª, se fosse campeã da Europa, 
para o ano queria ganhar outra vez. 
E é isso que tem definido a minha 
carreira”, defendeu ontem a judoca 
do Benfica, admitindo que “há dias 
que as coisas não correm tão bem”, 
mas “felizmente as pessoas não se 
lembram tantos desses”, porque 
ela até tem tido “muitos dias bons”. 

Ter estado infetada com covid-19 
já este ano e ter sofrido um aciden-
te de viação há cerca de 15 dias le-
varam a uma preparação aquém 
do que Telma desejaria. “Nunca fui 
de encontrar desculpas. No ano 
passado fui aconselhada a não 
competir e fui campeã da Europa 
[em Lisboa]. Nunca fugi à luta e não 
ia ser agora”, lembrou Telma Mon-
teiro, que continua determinada a 
estar nos Jogos Olímpicos Paris 
2024...  a meses de fazer 39 anos. 

Também ontem os judocas 
Francisco Mendes (desclassificado 
na categoria -60 kg devido a um 
movimento perigoso) e Joana Dio-
go (-52 kg) saíram de prova ao se-
gundo combate na Arena Armeets. 
Já Rodrigo Lopes (-60 kg) foi elimi-
nado na primeira ronda e não es-
condeu a “desilusão”, uma vez que 
vinha de bons desempenhos em 
provas importantes. Hoje há mais 
três portugueses em prova e duas 
medalhas a defender (ver caixa). 
isaura.almeida@dn.pt
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João Crisóstomo vai hoje defender 
uma medalha de bronze, 
conquistada no ano passado em 
Lisboa. Após o êxito no Europeu, 
nos Mundiais o atleta da Lusófona 
foi eliminado na estreia e ficou de 
fora dos Jogos Olímpicos. 
Recebeu um convite para ir aos 
Europeus graças ao bronze de 
Lisboa, numa altura em que 
procura voltar à melhor forma 
após uma grave lesão que o 
obrigou a parar quatro meses. 
Também Bárbara Timo, do Benfica, 
que desceu dos -70 kg para os -63 
kg, tem uma medalha a defender, 
depois do bronze de Lisboa 2021, 
mas a ambição da vice-campeã 
mundial (2019) é melhorar em 
Sófia. Já João Fernando (-81 kg), 
aluno de Engenharia Aeroespacial 
no Técnico e atleta do Sporting, 
procura uma grande medalha.

Há duas medalhas           
a defender hoje
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BENFICA

O FC Porto está a quatro 
pontos de conquistar o 
título de campeão e um 
triunfo hoje sobre o Vize-

la (19h00, SportTV1), aliado a uma 
escorregadela do Sporting no do-
mingo com o Gil Vicente, pode fa-
zer rebentar os festejos. Sem perder 
o foco deste importante desafio, a 
conferência de ontem de Sérgio 
Conceição ficou marcada por gra-
ves críticas à arbitragem, com o 
técnico portista a acusar o juiz Hu-
go Miguel de ter insultado os joga-
dores do FC Porto no decorrer do 
jogo com o Sp. Braga, há uma se-
mana, que terminou com a primei-
ra derrota dos dragões esta época 
no campeonato. 

“Vi árbitros a responder a joga-
dores, mas a insultar? Os árbitros 
estão num pedestal e numa redo-
ma que é muito difícil de contra-
riar. Eles escrevem o que lhes ape-
tece no relatório, é tudo aceite e é o 
que prevalece, mas quem defende 
os jogadores? Os jogadores do FC 
Porto foram insultados em Braga. 
Acham normal o árbitro chamar 
‘enganador’ ao Taremi ou pergun-
tar ao Francisco ‘hoje não caíste?’? 
Ou dizer ao Luís Gonçalves ‘mete 
uma providência cautelar’ quando 
lhe deu o cartão vermelho? Mesmo 
com todas estas coisas, vamos fa-
zer tudo para ganhar”, atirou Sérgio 
Conceição. 

“Não fui expulso e não levei ama-
relo sequer. Se tivesse sido mal-
-educado ou lhe faltasse ao respei-
to, na hora ele expulsava-me. Já es-
tou habituado, por parte de 
bonzinhos e companhia limitada. 
Estão numa redoma. E viu-se isso 
na situação do Pepe. Não há ne-
nhuma imagem do Pepe. Foi a pa-
lavra do Pepe contra o relatório do 
árbitro. É aceite e é o que prevale-
ce”, prosseguiu. 

Conceição reagiu ainda ao in-
quérito aberto pelo Conselho de 
Disciplina ao Portimonense e ao 
treinador Paulo Sérgio, que no jogo 
contra o FC Porto (os algarvios fo-
ram goleados por 7-0) elegeu uma 
equipa de segundas escolhas. Para 
o técnico portista, “é uma vergo-
nha esse inquérito a um treinador 
e uma equipa”, considerando que 
“é o espelho do futebol português”.  

Críticas aos árbitros à parte, o 
técnico portista espera dificulda-
des hoje na receção ao Vizela, ad-
vertindo que “na parte final do 

Conceição acusa árbitro 
de insultar jogadores
I LIGA Treinador do FC Porto voltou à polémica em Braga, com duras 
críticas a Hugo Miguel. Triunfo hoje com o Vizela deixa título mais perto.

TEXTO NUNO FERNANDES

Conceição diz que os árbitros escrevem o que querem nos relatórios.

Concorrência multa Liga          
e 31 clubes em 11, 3 milhões

A Autoridade da Con-
corrência (AdC) 
multou a Liga Portu-
gal e os 31 clubes 

profissionais da I e II Ligas em 
11,3 milhões de euros. Em 
causa, a decisão tomada em 
2020 pelos clubes de não con-
tratar jogadores, que rescin-
dissem os seus contratos uni-
lateralmente por motivos rela-
cionados com a pandemia de 
covid-19. 

“Um acordo restritivo da 
concorrência no mercado la-
boral”, segundo a Autoridade 
que, em maio de 2020, inter-
pôs uma medida cautelar para 
interromper o acordo assina-
do. Agora, a AdC destacou o 
facto desta ser “a primeira de-
cisão relativa a uma prática 
anticoncorrencial no merca-
do laboral que pode ocorrer 
em qualquer setor de ativida-
de e é punível nos termos da 
Lei da Concorrência”. 

A entidade que gere os cam-
peonatos discorda da “inter-
pretação da AdC” e defende 
que se tratou de uma “mera 
manifestação do espírito de 
união e forte solidariedade en-
tre clubes num contexto de 
adversidades únicas”. E, por 
isso mesmo, pensa recorrer da 
decisão. “A decisão agora pu-
blicada, e que é, evidentemen-
te, passível de recurso para os 

tribunais, era já expectável, 
mais ainda tendo em conside-
ração as posições públicas já 
assumidas pelas AdC sobre 
esta matéria, ainda durante a 
instrução do referido proces-
so”, reagiu a Liga Portugal em 
comunicado. 

Pedro Proença chamou os 
clubes para uma reunião a 
realizar na próxima segunda-
-feira, “na expectativa de que a 
reapreciação do processo por 
uma instância judicial não 
deixará dúvidas sobre a cir-
cunstância de, em nenhum 
momento, a Liga Portugal e os 
clubes terem praticado qual-
quer ilícito concorrencial”. 

Enquanto a Liga Portugal foi 
condenada a pagar 141 mil 
euros, as sociedades com 
maiores coimas são o Benfica 
com 4,163 milhões de euros, o 
FC Porto com 2,582 milhões e 
o Sporting com 1,66 milhões. 
V. Setúbal é o que tem a pena 
mais leve com 3326 euros. As 
multas são determinadas pelo 
volume de negócios das em-
presas, sendo que, segundo a 
Lei da Concorrência,  “as mul-
tas não podem exceder 10% 
do volume de negócios da em-
presa no ano anterior à deci-
são da sanção”, como explicou 
a AdC, lembrando que “o re-
curso não suspende a execu-
ção das coimas”.

FUTEBOL Acordo para não contratar jogadores 
que rescindissem devido à covid-19 na origem do 
processo por violar mercado concorrencial.

campeonato estes jogos ganham 
uma dimensão diferente”. “O Vize-
la tem estes jogos como finais, tal 
como nós, eles para se manterem e 
nós para conquistarmos o título. 
Espera-nos um jogo competitivo e 
cabe ao FC Porto ir à procura dos 
três pontos”, perspetivou. 

Voltando à derrota sofrida em 
Braga, há uma semana, que aca-
bou com a invencibilidade dos 
dragões no campeonato ao fim de 
58 jogos, o técnico portista admi-
tiu que os dias que se seguiram não 
foram fáceis. “Foi uma reação difí-
cil, por tudo aquilo que se passou 
no jogo. Felizmente não estamos 
habituados a perder muitas vezes, 
por isso foi um momento de olhar 
para dentro e para o que não fize-
mos e devíamos ter feito. A come-
çar por mim, não soubemos des-
montar a boa organização defen-
siva do Sp. Braga. Parabéns ao Sp. 
Braga por isso. Não falo de atitude, 
talvez mais inteligência no jogo”, 
disse, revelando que Matheus Uri-
be “está melhor e poderá estar nos 
convocados” na partida de hoje no 
Dragão. 
nuno.fernandes@dn.pt
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Nélson Veríssimo confirmou 
ontem que vai deixar o Benfica 
no fim da época, provavelmente 
para um clube estrangeiro, 
numa altura em que o clube da 
Luz já anunciou que tem um 
princípio de acordo com o 
treinador alemão Roger 
Schmidt, atual técnico do PSV. 
“Houve um comunicado a dizer 
que existem negociações para a 
contratação do técnico em 
causa. Ele preferiu não 
comentar, não vou ser eu a fazê-
-lo. Sim, é minha intenção dar 
continuidade à minha carreira 
de treinador principal fora do 
Benfica, um clube ao qual muito 
devo, e será desejo meu ser fora 
do país. É uma ideia, um sonho, 
algo que gostava em termos de 
projeto, de experimentar”, disse 
ontem no lançamento do jogo 
deste sábado na Madeira, frente 
ao Marítimo (17h00, SportTV1).

Veríssimo de saída 
para o estrangeiro 

A dupla portuguesa, Nuno Borges e Francisco Cabral, 
apuraram-se ontem para as meia-finais do Estoril Open, após 
venceram Tommy Paul e Nathaniel Lammons (6-3 e 6-7 e 10-6). 
Foi o 28.º triunfo da dupla nos últimos 29 encontros e vão agora 
lutar por um lugar na final com Jamie Murray e Michael Venus.

Portugueses nas meias-finais de pares
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A Comuna celebra  
 50 anos com a peça  
Fausto. “O essencial” 
do que está a acontecer
TEATRO DE PESQUISA Fundada há 50 anos, dois antes do 25 de Abril, 
a companhia deve o nome aos radiouvintes. Os censores estavam 
avisados e eles proibidos de andar pelo país. Mantêm “o sonho”: 
intervenção, irreverência e a inovação que os caracterizou desde o início.

TEXTO CÉU NEVES

Fausto deixou-se dominar 
pela sede do conhecimen-
to, pela paixão, por querer 
sempre mais, e acaba por 

vender a alma ao Diabo. É a peça de 
Goethe, na versão de Nerval, que 
estava na gaveta das  encenações 
de  João Mota e que agora achou 
pertinente apresentá-la. “Tem tudo 
o que é essencial.” Os poderes, a 
ambição, as desigualdades, os de-
sejos, os horrores, em representa-
ção e nas imagens da atualidade 
projetadas num ecrã durante a 
peça. Uma escolha para refletir so-
bre o mundo e para celebrar os 50 
anos d’A Comuna, fundada no Dia 
do Trabalhador. Logo com a peça 
Para Onde Is? , de Gil Vicente, onde 
mistura o sagrado com o profano. 

“Era uma adaptação do Auto da 
Alma e do Auto da Barca do Inferno 
com tudo trocado. Começámos 
com o Auto da Alma, que era um 
auto sacramental, feito simbolica-
mente, em que batíamos na alma,  
o anjo andava de cadeira de rodas; 
fazíamos coisas horríveis. O Auto 
da Barca do Inferno era exatamen-
te o contrário, um caixote do lixo 
para onde o Diabo levava as almas. 
Enquanto a primeira tinha o lado 
sagrado, a segunda era profunda-
mente pagã, mas temos de viver 
com os dois lados”, explica João 
Mota, que adaptou e encenou.  

Representaram-na no dia 1 de 
maio de 1972, há 50 anos, numa ga-
ragem emprestada perto do Salda-
nha. Dois anos antes do 25 de Abril, 
quando o questionamento se paga-
va com a cadeia. “Fizemos a Ceia 
em que de um lado estava a igreja e 
do outro o poder. Havia duas ban-
cadas e a mesa no centro, com a 
Manuela de Freitas no meio da 
mesa a fazer de rede. Tirava uma 
bola vermelha da barriga presa por 
um elástico, como se fosse o cordão 
umbilical e o feto. Fui chamado à 
censura, claro. Expliquei que éra-

mos cinco, os atores tinham que jo-
gar pingue-pongue e escolhemos a 
cor vermelha para a vermos bem e 
um elástico para não se perder. Es-
távamos para ir presos.” Sempre as-
sim até ao 25 de Abril, que, sublinha 
o encenador, “era esperado por 
muitas pessoas, não só os militares”. 

O nome A Comuna nada tem a 
ver com partidos, mas com a ideia 
de coletivo, a forma de gerir demo-
craticamente uma cidade, há paí-
ses onde é o termo para autarquia, 
explica João Mota. Vem da Comu-
na de Paris, movimento popular 
que surgiu na capital francesa  em 
1871, e foi escolhido pelos ouvintes 
da Rádio Renascença, ganhando a 
“Cómicos” e a “Comediantes”. 

Uma companhia de teatro que 
também é formação – tem um cur-
so –, espaço cultural e de diversão 
aberto a outras companhias e à po-
pulação, com as escolas a serem vi-
sitas regulares. Com o 25 de Abril, 

e recorda muitas das peças que fi-
zeram e respetivos autores:  João 
sem medo, de José Gomes Ferreira, 
Do Desassossego,  de Fernando Pes-
soa (Bernardo Soares), D. João e  Ju-
lieta, de Natália Correia, O Rei está 
a morrer, de Ionesco, etc. 

Cerca de 200 representadas pel’A 
Comuna, que participou em deze-
nas de festivais internacionais, per-
correu centenas de localidades no 
país – o que estavam proibidos de  
fazer antes do 25 de Abril.  

A abertura do espaço e das ideias 
aos novos  é outra das  característi-
cas, sublinham os fundadores, que 
também se rejuvenescem. 

Patrícia Fonseca é a atriz mais 
nova a participar na peça Fausto, 
tem 22 anos. Formou-se na Escola 
de Teatro de Cascais, fez o curso d’A 
Comuna há três anos. “É uma gran-
de honra, especialmente participar 
na peça que comemora os 50 anos. 
E o João Mota é uma referência, foi 

Ana Lúcia Palminha 
no papel  
de Margarida.

participaram nas Campanhas de 
Dinamização Cultural e Ação Cívi-
ca do MFA. Encenavam uma situa-
ção alusiva ao público, por exem-
plo trabalhadores agrícolas, se-
guindo-se o debate. “Percebemos 
que tínhamos de acompanhar 
com o teatro, foi muito bonito”, re-
corda Carlos Paulo, um dos cinco 
fundadores, ao lado de João Mota, 
Manuela de Freitas, Francisco Pes-
tana e Melim Teixeira. 

Carlos Paulo, 70 anos, é o Dr. 
Fausto, que se rejuvenesce  no ator 
Rogério Vale, aqui já em pacto com 
o Diabo. Ele e João Paulo mantêm-
-se na companhia há 50 anos. “Pa-
rece que foi ontem, não tenho essa 
noção do tempo. Começámos an-
tes do 25 de Abril, foi difícil com a 
censura e esses problemas todos, 
mas fomos avançando. O sonho 
mantém-se. Há diferenças, feliz-
mente, mas temos sabido acompa-
nhar os tempos e o público tam-
bém nos tem acompanhado.” 

Público que os ajudou a ocupar a 
casa onde ainda se encontram, o 
Casarão Cor-de-Rosa, duas sema-
nas em que ali permaneceram de 
noite e de dia.  Era então o Lar de 
Mães Solteiras da Misericórdia, de-
pois de ter sido o Colégio Alemão. 
Acabavam-se os tempos da gara-
gem e do barracão da Cervejaria 
Portugal. Mais tarde, a Fundação 
Calouste Gulbenkian, presidida 
por Azeredo Perdigão, financiou o 
espaço que se tornou a sala princi-
pal da representação. 

No edifício antigo existem outras 
salas, a parte administrativa e o bar, 
onde funcionava o Café-Teatro. Na 
cave guardam os adereços, figuri-
nos, objetos e tudo o que têm usa-
do ao longo das peças, um espaço 
que ardeu há 22 anos e que acaba 
de renascer. É galeria das represen-
tações da companhia e onde vão 
buscar os materiais para as novas 
peças. João Mota passa pelas salas 

“Parece que foi ontem. 
Começámos antes do 
25 de Abril, foi difícil 
com a censura. O 
sonho mantém-se.  
Há diferenças, 
felizmente, mas temos 
sabido acompanhar  
os tempos e o público 
também nos têm 
acompanhado.”
Carlos Paulo 

“É uma grande honra, 
especialmente 
participar na peça que 
faz 50 anos. E o João 
Mota é uma referência, 
foi professor dos  
meus professores.” 
Patrícia Fonseca 
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professor de todos os meus profes-
sores, é uma honra estar a trabalhar 
com eles.” 

Além dos três atores citados, o  
elenco completa-se com Ana Lúcia 
Palminha, Francisco Pereira de Al-
meida, Gonçalo Botelho, Luís Gar-
cia, Miguel Sermão e  Hugo Franco, 
que fazem vários papéis. Hugo 
Franco, 47 anos, dá corpo ao Diabo 
e é quem vai encenar o próximo es-
petáculo: A Casa de Bernarda Alba. 
É um dos atores residentes desde 
1997.  Resume este trajeto numa 
palavra: “Extraordinário!”  

São quatro atores no total, todos 
com ordenados iguais, em 10 ele-
mentos que tem a companhia. Não 
escondem as dificuldades finan-
ceiras. Por exemplo, nesta peça de-
veria haver cortinas para isolar o 
palco da restante envolvente, mas 
teriam de ser em tecido não infla-
mável e são caras. Significa que não 
há nada a separar o palco e há um 
aviso antes de se iniciar o espetácu-
lo: não puxar o autoclismo se forem 
à casa de banho, é ao lado,  

É uma hora e 50 minutos em 
cena, com atores e público no mes-
mo espaço, de pé (há alguns ban-
cos). Assistimos ao ensaio geral 
com as turmas de Teatro da Escola 
Secundária D. Pedro V. João Mota, 
79 anos, sempre de pé e a analisar 
tudo. Isto depois das cirurgias que 
teve de fazer devido a um cancro. E 
no final ainda houve espaço para 
incentivar os jovens a se inquieta-
rem. “Quando aceitam um papel, 
tentem sempre dar de mais e não 
de menos. Para que o encenador 
possa tirar, limpar.”  
ceuneves@dn.pt

João Mota “A função do teatro é inquietar  
e fazer despertar, não dá receitas”
ENTREVISTA É um dos fundadores d’A Comuna, ator e encenador, fez  cinema e televisão. Detentor 
da Ordem do Infante D. Henrique, receberá a próxima condecoração de Marcelo Rebelo de Sousa.

Qual deve ser o papel do teatro? 
Fiz a guerra em Angola, entre 1966 
e 1968, sempre no mato, percebi 
que o teatro não faz revoluções mas 
pode ajudar. Estava há três anos na 
tropa, faltava-me um mês para sair 
(tirei o curso de sargento  miliciano 
em Mafra), quando me mandaram 
para Angola, mais dois anos. Sa-
biam que era antifascista.  
A Comuna, Teatro de Pesquisa...  
e de intervenção? 
Sim, é a função do teatro: inquietar 
e fazer despertar, não dá receitas. 
Sou contra as receitas, cada um in-
terpreta à sua maneira. A indivi-
dualidade é muito importante 
para atingir o coletivo. O coletivo só 
vive das individualidades, aprendi 
com o Peter Brook. Disse logo no 
primeiro dia que quando se perde 
a individualidade nunca mais se 
recupera. O ator é um criador onde 
habita um texto, diz Brook. E de-
pois, no livro Espaço vazio, explica 
que  não é só o palco que está vazio, 
o ator tem que se esvaziar para ab-
sorver o texto. Fernando Pessoa diz 
o poeta, eu posso dizer ator: o ator 
é um fingidor que finge que é dor a 
dor que deveras sente. Vamos des-
cobrindo coisas em cada peça, to-
dos odiamos, sentimos ciúmes, 
não somos bonzinhos. Odeio os 
bonzinhos.  
Como é trabalhar as peças? 
Percebi que temos de nos apropriar 
dos textos e parti muito de impro-
visações. Em Portugal, quando fun-
dámos A Comuna,  ninguém sabia 
o que era isso. 
Quando se sente mais criativo? 
Nos ensaios, não é quando estou 
sozinho, mas gosto do silêncio. No 
teatro, quando era mais novo, cha-
mavam-me o bicho do mato.  
Também  era assim na escola? 
Aí não, porque jogava muito bem 
basquete, voleibol, pingue-pon-
gue. No teatro ficava muito tempo 
sozinho. Vivi com a minha mãe, a 
minha tia e a minha irmã, sempre 
muito ocupadas, aprendi a estar 
sozinho. 
Muitas peças que adaptou focam a 
religião. É religioso? 
Sou cristão. Fui educado na igreja, 
na Igreja de Fátima, morei na Elias 
Garcia 48 anos. Vim de Tomar com 
três.  
Tiveram problemas por causa do 
nome ? 
As pessoas pensavam que éramos 
comunistas, outros, hippies. De-
pois do 25 de Abril é que foi pior, 
pois éramos os comunistas. Antes, 

“As pessoas pensavam 
que éramos 
comunistas, outros, 
hippies. Depois do 25 
de Abril é que foi pior, 
pois éramos os 
comunistas.” 

sem ir à cama, acabámos em Ca-
xias a libertar os presos. Foram três 
dias maravilhosos. 
Tem  partido? 
Não, nunca tive. Gosto de pessoas. 
Gostei muito do Lucas Pires, dos 
melhores ministros da Cultura, de 
Sá Carneiro, outro homem inteli-
gentíssimo. 
Votou nos partidos deles? 
Não, nunca na minha vida votei na 
direita. 
Imaginavam que estariam a feste-
jar os 50 anos da companhia? 
Depois de ter participado numa 
guerra, aprendido o que aprendi, 
pensei sempre que era para durar. 
Quando se cria qualquer coisa é 
para muito tempo. Vivi com uma 
pessoa 20 anos, de tal maneira que 
nunca mais vivi com ninguém. 
Quais foram os melhores momen-
tos da companhia? 
Muitos, recordo sobretudo as di-
gressões e os festivais internacio-
nais: França, México, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Colômbia, 
Venezuela, Brasil, Espanha... 
E os maus? 
Tivemos vários, enquanto não são 
aprovados os Orçamentos do Esta-
do vivemos de duodécimo. Neste 
momento, por exemplo, andamos 
aflitos. Recusámos sempre os sub-
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sídios do Estado antes do 25 de 
Abril, é um princípio, se somos con-
tra não vamos recorrer ao Estado. A 
Gulbenkian ajudou, o Azeredo Per-
digão vinha para aqui conversar. 
Mas sempre tivemos dificuldades 
financeiras. 
Não é por falta de público? 
Não, mas os bilhetes são a 12,50 eu-
ros, com 50% de desconto à quarta. 
Criei isso no Teatro Nacional e está 
sempre cheio,  e aqui também, mas 
a bilheteira não paga tudo. Temos 
100/120 lugares e esta peça é só 
para 50 pessoas. 
Como deveria ser para não esta-
rem sempre neste sufoco? 
Como em França, as companhias 
que já deram provas não estão 
sempre a concorrer aos subsídios. 
Houve alguma peça que gostasse 
de fazer e ainda não conseguisse?  
Sei que não tenho tempo de fazer 
todas as peças que gostava de fazer, 
uma vida não dá. E a apresentação 
de uma peça depende de como 
está o país, das políticas. Não esco-
lho antecipadamente, daqui a seis 
meses, se calhar, mudou tudo. 
A Comuna está como imaginava 
que estaria quando a fundou? 
Não. A Comuna foi criada porque o 
teatro não dava resposta aos an-
seios, ao que as pessoas precisa-
vam, a não ser o teatro universitário 
e o teatro amador.  
Quantos atores tem a peça Fausto? 
Nove atores, cada um faz quatro 
papéis, uma peça com nove pes-
soas já ninguém faz. Dizem que es-
tou maluco.  
Concorda ? 
Não gosto de pessoas normais. 
O que é uma pessoa normal? 
Certa burocracia, que não rompe, 
que não tem nada de novo. Em  
qualquer atividade é preciso saber 
romper, não entrar no ramerrame, 
na monotonia. A maioria das pes-
soas vive por viver, para comprar 
mais isto e aquilo. É um dos gran-
des problemas da sociedade . 
Desiludido? 
Não, é o percurso normal. Como foi 
na Grécia, no Egito, os maias dura-
ram dois mil anos e picos. Esta civi-
lização judaico-cristã acabou. E de-
pois isto do Putin, voltámos ao 
medo. Viver sempre foi difícil, de-
pende de como se vê a vida. Já está 
a começar uma nova civilização, 
com os jovens, que serão uma 
maioria e a  base dessa coisa nova. 
Qual é a próxima peça? 
Apetece-me fazer uma comédia.  
C.N.

o povo não falava e os intelectuais 
eram o nosso público. Havia essa 
força de ser contra o fascismo. 
Como assistiu ao 25 de Abril? 
Vi tudo desde o princípio, ia com 
um amigo pôr a Manuela [Freitas] 
a casa, ao pé do Quartel-General 
das Forças Armadas. Passámos 
pelo Rádio Clube e vimos tropas, 
suspeitámos de que estava a acon-
tecer alguma coisa. E ainda fomos 
para Belém, ver se havia alguma 
coisa. Eu, a Manuela de Freitas e o 
Carlos Paulo estivemos três dias 

João Mota e Carlos 
Paulo, dois dos cinco 
fundadores  da 
companhia, que 
começou no Dia do 
Trabalhador.
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Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

AVISO
Abertura de concurso para Diretor

Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei  
n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público 
que por publicação do Aviso n.º 8606/2022 da II Série do 
Diário da República, de 28 de abril de 2022, e publicitação 
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Porto 
de Mós (https://www.aepmos.pt/), se encontra aberto, 
pelo prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte ao 
da publicação do presente Aviso no Diário da República, 
o procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Porto de Mós.
Porto de Mós, 29 de abril de 2022

O Presidente do Conselho Geral
Jorge Manuel Vieira Cardoso

Município de Leiria 
Câmara Municipal

Bombeiros Sapadores Leiria

AVISO N.º 33 /2022
1. Equipa de Nadadores-Salvadores - Praia do Pe-
drogão:
1.1 Período compreendido entre 10 de junho e 18 
de setembro de 2022 – 6 Nadadores-Salvadores.
1.2 Funções a desempenhar (entre as 9.30 e as 19.30 
horas, em função do horário estipulado na escala):
a) Assistência a banhistas e vigilância das praias 
do Concelho de Leiria, no caso em apreço a Praia 
do Pedrógão, durante o período de 10 de junho a 
18 de setembro de 2022;
b) Manutenção e conservação do material de tra-
balho que lhe for atribuído.
1.3 Requisitos Gerais:
a) Disponibilidade para trabalhar durante o período 
indicado no ponto 1;
b) Cartão de Nadador-Salvador válido à data de 
apresentação da candidatura sem necessidade de 
revalidação durante a época balnear;
c) Disponibilidade para trabalhar em regime de 
“recibo verde”;
d) Flexibilidade de horários;
e) Facilidade de deslocação para o local de trabalho;
f) Forte sentido de responsabilidade e espírito de 
equipa;
g) Compleição física adequada às funções a executar.
1.4 Requisitos Preferenciais:
a) Domínio de línguas estrangeiras, designadamente 
do inglês;
b) Experiência em funções ligadas à assistência a 
banhistas e/ou socorrismo.
1.5 Condições oferecidas:
a) Contrato de prestação de serviços, na modalidade 
de contrato de tarefa;
b) Remuneração fixa – 1.300 € mensais;
c) Uma folga por semana.
1.6 Apresentação de Candidaturas:
a) Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae, 
até ao dia 23 de maio de 2022, às 17.30 horas, para  
cmleiria@cm-leiria.pt, com carta de motivação, ao 
cuidado do serviço municipal BOMBEIROS SAPADO-
RES, com a indicação do lugar a que se candidata;
b) Anexo à candidatura deverá ser enviada cópia 
do cartão de Nadador-Salvador;
c) Os candidatos serão pré-selecionados em fun-
ção do Curriculum e da titularidade dos requisitos 
requeridos.
d) Após aquela pré-seleção, os restantes candidatos 
serão convocados para uma entrevista, a ter lugar 
em data a agendar, nas instalações do Município 
de Leiria.
Leiria, 20 de abril de 2022

O Presidente da Câmara Municipal
Gonçalo Lopes 

Município de Leiria 
Câmara Municipal

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

AVISO N.o 32/2022/DEGU
Alteração à Licença de Operação de Loteamento 
titulada pelo Alvará de Loteamento n.o 1/2005. 

Aditamento ao Alvará. Processo Loteamento n.o 20/97.
Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 
de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que a Câmara Municipal 
de Leiria emitiu em 11 de abril de 2022, em nome de Rui Pedro da Costa Man-
so, e das sociedades “Leirinegócios-Compra e Venda de Propriedades, Lda.”, 
“Mansos-Sociedade Imobiliária, S.A.”, “Yourkey-Unipessoal, Lda.”, “Mordomias 
Verdes-Investimentos Imobiliários, Lda.”, “Lusoc, S.A.”, “Leirisantos, Lda.” e “Dio-
nísio & Santos, Lda.”, o Aditamento n.o 3 ao Alvará de Loteamento n.o 1/2005, na 
sequência da deliberação camarária datada de 25 de janeiro de 2022, através 
da qual foi licenciada a alteração dos Lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 47, 48, 49 e 50 do Loteamento sito em Chã, extinta 
freguesia de Barreira, atual União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os n.os 

2368/20060104, 2369/20060104, 2370/20060104, 2373/20060104, 2374/20060104, 
2375/20060104, 2376/20060104, 2380/20060104, 2381/20060104, 2383/20060104, 
2385/20060104, 2387/20060104, 2388/20060104, 2389/20060104, 2390/20060104, 
2391/20060104, 2398/20060104, 2399/20060104, 2400/20060104, 2406/20060104, 
2407/20060104, 2408/20060104, 2414/20060104, 2415/20060104, 2416/20060104 e 
2417/20060104, da freguesia de Barreira e inscritos, respetivamente, nas matrizes 
urbanas sob os n.os 11460-P, 11461-P, 11462-P, 11469-P, 11470-P, 11471-P, 11472-P, 
5764, 5768, 5776, 5784, 11463-P, 11464-P, 11465, 11466-P, 5804, 11918-P, 5836, 5840, 
6045, 11467-P, 11468-P, 5852, 5856, 5860 e 5864, da União das Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes.
A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de Leiria, 
passando os Lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 
41, 47, 48, 49 e 50 a apresentar os seguintes parâmetros:
•  Para os lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 

47, 48, 49 e 50:
- Aumento da altura máxima de fachada de 6,50m para 8,00m;
• Para os lotes 39, 40 e 41:
-  Permissão de distribuição de áreas pelos pisos acima do solo mantendo a 

área total de implantação e construção, de acordo com nota da planta síntese;
• Para os lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9:
-  Permissão de distribuição de áreas pelos pisos, incluindo cave e garantindo a 

área de estacionamento, mantendo a área total de implantação e construção, 
de acordo com nota da planta síntese;

• Para os lotes 1, 2 e 3:
-  Diminuição do estacionamento no interior do lote, lote 1 de 4 para 2, lote 2 de 

3 para 2, lote 3 de 3 para 2;
• Para o lote 1:
- Alteração do uso de edifício comercial para moradia isolada;
-  Eliminação da área de comércio/serviços tanto ao nível do r/chão (150,00 m2), 

como do 1.o andar (150,00 m2);
-  Definição de área habitacional de 150,00 m2 para o r/chão e 150,00 m2 para 

o 1.o andar;
- Eliminação das 2 frações comerciais e definição de 1 fogo habitacional;
• Redução da área de lotes (total de -266,00 m2):
- Diminuição do lote 41 de 1.427,50 m2 para 1.312,00 m2;
- Diminuição do lote 47 de 545,00 m2 para 517,00 m2;
- Diminuição do lote 48 de 508,00 m2 para 489,00 m2;
- Diminuição do lote 49 de 508,0 m2 para 461,00 m2;
- Diminuição do lote 50 de 508,00 m2 para 451,50 m2;
• Aumento da área de cedências (total de +266,00 m2):
- Aumento do Alargamento de caminho público de 263,00 m2 para 536,50 m2;
-  Diminuição de Arruamentos/Passeios/Estacionamento de 12.424,00 m2 para 

12.416,50 m2;
-  Aumento do Total de cedências ao domínio público de 21.122,50 m2 para 

21.388,50 m2;
• Parâmetros Globais do loteamento:
- Diminuição da área total de lotes de 26.219,50 m2 para 25.953,50 m2;
- Aumento do número de fogos total de 45 para 46;
-  Diminuição do número total de estacionamentos no interior dos lotes de 

102 para 98.
Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento n.o 1/2005, 
emitido em 17 de janeiro de 2005 e respetivos aditamentos, assim como os 
demais documentos que os integram.
E para constar se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal nacional e no sítio 
do Município de Leiria na Internet, bem como de Edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados no edifício-sede do Município e da respetiva União de Freguesias.

Leiria, 13 de abril de 2022

O Diretor de Departamento
(Por subdelegação – Edital n.o 73/2022)

Paulo Ramos

Município de Leiria 
Câmara Municipal

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

AVISO N.o 35/2022/DEGU
Alteração à Licença de Operação de Loteamento 
titulada pelo Alvará de Loteamento n.o 485/85. 

Aditamento ao Alvará. Processo Loteamento  
n.o 30/82 - 1.ª Fase.

Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 78.o do Decreto-Lei 
n.o 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Leiria emitiu em 22 de 
abril de 2022, em nome da sociedade “Santos & Smulders III, 
Lda.”, o Aditamento n.o 9 ao Alvará de Loteamento n.o 485/85, 
na sequência dos despachos datados de 31 de março de 2020 
e 23 de dezembro de 2021, através dos quais foi aprovada a 
alteração dos Lotes 7 e 7A e os projetos de obras de urba-
nização, respetivamente, do Loteamento sito em Charneca 
do Bailadouro, extinta freguesia de Pousos, atual União das 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, prédios des-
critos na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os 
n.os 324/19861008 e 325/19861008, da freguesia de Pousos, 
inscritos, respetivamente, nas matrizes urbanas sob os arti-
gos 8240 e 5213, da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes.
A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor 
Municipal de Leiria, passando o novo “Lote n.o 7” a apresentar 
os seguintes parâmetros:
LOTE N.o 7
- Junção dos Lotes 7 e 7A; 
-  Considerando as áreas de implantação dos Lotes 7 e 7A  

(1872 m2 + 6546 m2), verifica-se um aumento da área de im-
plantação de 8418 m2 para 9450 m2 (1122 m2); 

-  Considerando as áreas de construção dos Lotes 7 e 7A  
(3744 m2 + 9000 m2), verifica-se uma diminuição da área de cons-
trução de 12744 m2 para 9990 m2 (-2754 m2) para o novo Lote 7; 

-  Alteração do polígono de implantação, com a diminuição 
dos afastamentos da construção aos limites do lote e ao 
arruamento, diminuindo os afastamentos ao limite lateral 
/ posterior do novo Lote 7, de 6 m para 3,5 m; 

-  Definição de 20 lugares de estacionamento no interior do 
lote (18 ligeiros + 2 pesados); 

- Definição da cota de soleira em 153,33 m; 
- Definição da volumetria do novo Lote 7 em 79543,60 m3; 
- Alteração da localização de coletor pluvial existente no Lote 7.
Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de 
Loteamento n.o 485/85, emitido em 14 de março de 1985 e 
respetivos aditamentos, assim como os demais documentos 
que os integram.
E para constar se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal 
nacional e no sítio do Município de Leiria na Internet, bem 
como de Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no 
edifício-sede do Município e da respetiva União de Freguesias.
Leiria, 7 de março de 2022

O Diretor de Departamento
(Por subdelegação – Edital n.o 73/2022)

Paulo Ramos

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA  
DA AUGI DO BAIRRO SERRA DA LUZ

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do Artigo 11.º, n.º 1, da Lei 91/95, de 02/09, republicada 
pela Lei 71/2021, de 04/11, convocam-se todos os proprietários e 
comproprietários da Área Urbana de Génese Ilegal, denominada 
“Bairro Serra da Luz”, união das freguesias da Pontinha e 
Famões, concelho de Odivelas, para a Assembleia Geral que terá 
lugar, no dia 15 de maio de 2022, pelas 10 horas, no Salão Azul 
(Feira do Silvado, Odivelas), com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º -  Apresentação, discussão e votação do relatório e contas 

relativo aos anos de 2019, 2020 e 2021;
2.º - Eleição da Comissão de Administração;
3.º - Eleição da Comissão de Fiscalização;
4.º - Fixação da quota de comparticipação para o ano de 2022;
5.º - Outros assuntos de interesse para o Bairro.
Se à hora marcada não se encontrarem presentes ou 
representados o número de comproprietários suficientes para 
validamente deliberar, desde já fica marcada nova assembleia 
para as 10.30 horas, no mesmo dia e no mesmo local, nos 
termos do Artigo 1432.º, n.º 4, do C.C., deliberando assim com 
qualquer número de comproprietários presentes.
Os documentos em discussão na assembleia geral encontram-
-se afixados na Junta de Freguesia  e na sede da Comissão de 
Administração.
As listas destinadas a compor a Comissão de Administração e 
Fiscalização devem ser entregues até ao início da assembleia geral.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS 
DA MARINHA MERCANTE

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea a), ponto 1 do art.º 16.º, 
conjugado com a alínea c), ponto 2 do  
art.º 13.º, dos Estatutos, convoco a Assem-
bleia Geral Ordinária do Sindicato dos En-
genheiros da Marinha Mercante a reunir em 
primeira convocação no próximo dia 10 de 
maio de 2022, terça-feira, pelas 18.00 horas, 
em regime híbrido, presencialmente na sede 
do Sindicato, sita no Armazém 113, Cais da 
Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa, ou por 
videoconferência na plataforma Zoom, com 
a seguinte a ordem de trabalhos:
PONTO ÚNICO: APROVAÇÃO DO RE-
LATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2021
De acordo com os Estatutos, se à hora mar-
cada não estiver presente o número legal 
de sócios, a Assembleia reunirá meia hora 
mais tarde com o número de associados 
presentes.
Solicitamos a quem deseje participar na 
reunião por videoconferência que, com a 
maior brevidade possível, nos indique o 
endereço e-mail para o qual será remetido 
o convite.
Lisboa, 12 de abril de 2022 

O Secretário da Mesa da Assembleia
José Sertório Brilha Tinto Ortiz

ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE AZEITÃO
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os Associados da Casa do Povo de Azeitão para 
a Assembleia Geral Ordinária que terá lugar na sede da Associação, 
no Largo 5 de Outubro n.º 9 em Vila Nogueira de Azeitão, pelas 18.30 
horas do dia 18 de maio de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.   Apresentação e discussão do fecho de contas de 2021
2.    Eleição dos Órgãos Sociais da Casa do Povo de Azeitão (listas 

entregues até dia 3/5/2022, afixadas na sede dia 4/5/2022
3.    Outros assuntos de interesse

Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia funcionará meia 
hora depois no mesmo local, com qualquer número de associados 
e a mesma ordem de trabalhos.
Azeitão, 28 de abril de 2022

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Casquilho
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Burna Boy, Trippie Redd  
e Piruka no regresso  
do Ericeira Summer Fest  

Burna Boy, Trippie Redd e Pi-
ruka são alguns dos nomes 
do Summer Fest, que re-
gressa a 1 e 2 de julho à Eri-

ceira, no concelho de Mafra, e cujo 
cartaz integral foi ontem divulgado. 
As novidades desta edição, após a 
interrupção de dois anos devido à 
pandemia de covid-19, são um se-
gundo palco para atuações de DJ e 
de música ao vivo e um terceiro pal-
co dedicado a performances de dan-
ça, disse, em conferência de im-
prensa, Luís Montez, da empresa 
Música no Coração, que organiza o 
festival de música. 

No palco principal o festival ar-
ranca com o nigeriano Burna Boy, 
premiado em 2020 com o Grammy 
na categoria de Best Global Music 
Album, que traz a fusão do dan-
cehall, reggae, afro-beat e pop e as 
culturas nigeriana e norte-america-
na. Na mesma noite atuam ainda 
IAMDDB, Piruka, T-Rex, Riot e 
Mobbers. 

Na segunda noite é a vez do 
rapper norte-americano Trippie 
Redd, para além de Nenny, Lon3r Jo-
hny, Phoenix RDC, RDD e da apre-
sentação exclusiva do projeto nacio-
nal Eixo Norte-Sul, de que fazem 
parte os rappers Mundo Segundo 
com Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Gu-
ze, DJ Spot, representando a zona do 

Porto, e Xeg, Sir Scratch, Kappa Jotta, 
Deezy, DJ Big e Nenny da zona de 
Lisboa. 

“Temos a missão de fazer um es-
petáculo único para cada edição 
deste festival e o espetáculo divide-
-se em três fases: nas duas primeiras 
vamos apresentar um medley das 
músicas dos rappers de Lisboa e do 
Porto e na terceira a música feita de 
propósito Eixo norte-sul, que vai ser 
lançada a 3 de junho no YouTube”, 
explicou Vasco Ferreira, produtor do 
projeto. 

Pelo palco secundário vão passar 
Cíntia, Mike El Nite, Von Di (a 1 de ju-
lho), Russa, Shaka Lion, Flaca (a 2 de 
julho) e Lucas Dioney, nos dois dias. 
No palco Jazzy Dance Camp os fes-
tivaleiros vão poder assistir a perfor-
mances de dança, como hip-hop, 
street jazz, afro-house, kuduro, funk 
brasileiro, dancehall, house, entre 
outros estilos, com professores e co-
reógrafos nacionais. 

Aos visitantes o festival oferece 
ainda aulas de dança. 

O passe para os dois dias está à 
venda, até sábado, por 47 euros, ou 
por 57 euros se incluir estada no 
campismo. O preço aumenta, res-
petivamente, para 52 e 62 euros até 
30 de junho, ou para 55 ou 65 euros, 
nos dias do evento.  
DN/LUSA

FESTIVAL Novidades desta edição são um palco para DJ e 
música ao vivo e outro dedicado a performances de dança. 

Henrique Amoedo  
é o novo diretor artístico  
do Teatro Viriato

Ocoreógrafo Henrique Amoedo 
será o novo diretor artístico do 

Teatro Viriato, substituindo Patrí-
cia Portela, que deixou o cargo no 
final de janeiro, anunciou hoje o 
Centro de Artes do Espetáculo de 
Viseu (CAEV). Em comunicado, o 
CAEV (responsável pela gestão e 
programação do Teatro Viriato) re-
fere que o fundador do grupo Dan-
çando com a Diferença assumirá o 
cargo no domingo. 

“A partir de 1 de maio começa-
remos a trabalhar em conjunto 
na materialização da sua visão 
artística para o Teatro Viriato, na 
companhia de parceiros, artistas, 
amigos, mecenas e equipa”, 
avança. 

O CAEV recorda que “o coreó-
grafo e criador do conceito de dan-
ça inclusiva tem, ao longo dos últi-
mos anos, colaborado em diferen-
tes projetos do Teatro Viriato”, 
sendo o exemplo mais visível do 
núcleo do Dançando com a Dife-
rença, criado em Viseu. 

Professor, formador e coreógra-
fo, Henrique Amoedo fundou o 
grupo Dançando com a Diferença 
em 2001, na ilha da Madeira. 

O CAEV sublinha que foi ele 
quem “criou o termo ‘dança inclu-
siva’ (2002), que se refere à possibi-
lidade de mudança da imagem so-
cial e inclusão de pessoas com de-
ficiência na sociedade através da 
arte de dançar”. DN/LUSA

VISEU Coreógrafo assume a partir deste domingo o cargo 
que Patrícia Portela deixou vago em janeiro.
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since 1998

Info Line

707 100 561
geral@avaliberica.pt
avaliberica.pt

LEIRIA | LISBOA | V. N. DE GAIA | LOULÉ
COVILHÃ | FUNCHAL | PONTA DELGADA

OTA - ALENQUER
ESTALEIRO DA OTA

Casal Maria Magra, Estrada IC2, Km 44,4 - OTA - ALENQUER  | GPS: 39.121233, -8.991325

VERBA 1 111.320m

2.658.100,00€

VALOR

IMÓVEL

NOTAS: 

Notas: No acto da inscrição é obrigatório 
a entrega de um cheque caução no valor 

leilão. O presente anúncio não dispensa a 
consulta integral do regulamento de 
venda e informações complementares, 
disponíveis no site Avalibérica ou a 
entregar sempre que solicitado. A venda 
é efetuada nos termos do disposto no art. 
834.º do CPC.

Gestor Comercial:
António Lagoa - 916 329 560

Visitas:
29/04/2022 das 10h30 às 12h30

e das 14h30 às 17h.
06/05/2022 das 10h30 às 12h30

e das 14h30 às 17h.

LEILÃO

Local do Leilão:
ESTALEIRO DA OTA

Casal Maria Magra, Estrada IC2, 
Km 44,4 - OTA - ALENQUER
GPS: 39.121233, -8.991325

Msf Engenharia, S.A.
Proc. nº 26775/18.2T8LSB - Trib. Jud. da Comarca 
de Lisboa - Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 1

DN, 30/4/2020

PUBLICIDADE
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LEILÃO ELETRÓNICO
Início 28·ABR·22 [17h] | Fim 10·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

CARTA FECHADA
Receção/Abertura 09·MAI·22 [12h]

400.000€VALOR MÍNIMO

Gestor Comercial: Gonçalo Felizol - 916 692 364

VILA NOVA DE FOZ CÔA

Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Foz Côa
Proc. n.º 203/21.4T8VLF - Trib. Judicial da Comarca 
da Guarda - Juízo de Competência Genérica de
Vila Nova de Foz Côa

VERBA 1  1.200m Área do terren 1.700

since 1998

707 100 561
geral@avaliberica.pt

Notas: O presente anúncio não dispensa 
a consulta integral do regulamento de 
venda e informações complementares, 
disponíveis no site Avalibérica ou a 
entregar sempre que solicitado. A venda 
é efetuada nos termos do disposto no art. 
834.º do CPC.

LEILÕES
ELETRÓNICOS

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Foz Côa

Castêlo da Maia - Maia
Porto

Massamá - Sintra
Amadora
Batalha
Porto
Leiria

Gestor Comercial:
António Lagoa - 916 329 560

17.720,45€VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 22·ABR·22 [17h] | Fim 23·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 3

BATALHA

Lote de terreno

Proc. n.º 2235/17.8T8ACB - Tribunal 
Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio 

de Alcobaça - J1

400m

500€VALOR

VERBA 41

LEIRIA

Toyota Corolla D4D

100€VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 19·ABR·22 [17h] | Fim 19·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

PORTO

Proc. n.º 2600/20.3T8VNG - Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto - Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Gaia - Juiz 4

Info Line: 707 100 561

Proc. n.º 3515/21.3T8STS - Tribunal Judicial da Comarca 
do Porto - Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 7

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 28·ABR·22 [17h] | Fim 13·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

Gestor Comercial: António Lagoa - 916 329 560

46.601,25
VALOR

Gestor Comercial: Frederico Serradas - 966 683 549

VILA NOVA DE GAIA

Proc. n.º 1222/21.6T8STS - Trib. Jud. da Comarca do 
Porto - Juízo de Com. de Santo Tirso - Juiz 2

VERBA 1

Por marcação prévia.

AD
I·22 [12h]

I
·22 [12h]

dos de 30’’

Rua da Igreja 194 - CASTÊLO DA MAIA - MAIA | GPS: 41.266847, -8.609941

7.500€
VALOR

VERBAS de 1 a 51

VISITAS: 09/05/2022 das 10h30 às 12h30.

Proc. n.º 5087/21.0T8VNG - Trib. Judicial da Comarca do 
Porto - Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 6

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 22·ABR·22 [17h] | Fim 23·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

PORTO

 18/05/2022 das 10h30 às 12h30.

Proc. n.º 2115/13.6TYLSB - 
Comarca de Lisboa - Lisboa - Inst. Central - 1ª 

Sec. Comércio - J5

9.800€VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 19·ABR·22 [17h] | Fim 19·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 10

– SINTRA

Gestor Comercial:
Miguel Leitão - 910 319 268

RA

23m

93.600€VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 19·ABR·22 [17h] | Fim 20·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 1

Proc. nº 8972/18.2T8SNT - Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comércio 

de Sintra - Juiz 2

Gestor Comercial:
Bruno Rosa - 917 417 421

1.200€VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 20·ABR·22 [17h] | Fim 20·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 1

Proc. n.º 11574/21.2T8SNT - Trib. Judicial da 
Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comércio 

de Sintra - Juiz 1

Gestor Comercial:
Miguel Leitão - 910 319 268 

Vi ita
Por marcação prévia.

Trib. Judicia
zo de Comérm cio 
1

480€
VALOR

4.500€
VALOR

VERBA 9

Kia Ceed 1.6 CRDi

DN, 30/4/2020
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since 1998

Info Line

707 100 561
geral@avaliberica.pt
avaliberica.pt

Notas: O presente anúncio não dispensa 
a consulta integral do regulamento de 
venda e informações complementares, 
disponíveis no site Avalibérica ou a 
entregar sempre que solicitado. A venda 
é efetuada nos termos do disposto no art. 
834.º do CPC.

LEIRIA | LISBOA | V. N. DE GAIA | LOULÉ
COVILHÃ | FUNCHAL | PONTA DELGADA

Visitas:
Imóveis - por marcação prévia.

LEILÕES
ELETRÓNICOS

Santo Amaro - Sousel
Linda-a-Velha - Oeiras
Charneca da Caparica - 

Almada 

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 07·ABR·22 [17h] | Fim 25·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

Neocivil - Construções do Algarve, S.A.
Proc. n.º 2542/20.2T8VFX - Tribunal Judicial da Comarca de 
Lisboa Norte - Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 2

S. SEBASTIÃO - LAGOS

VERBA 49

6.700.000€
VALOR

Terreno para construção - 5.136m

Rossio de São João, Lote n.º 2 - S. SEBASTIÃO - LAGOS | GPS: 37.10955, -8.67782
133m

Área dependente: 45,88mVERBA 36

Urb. Marina de Lagos, Lt. 1/2 - "Ed. Vasco 
da Gama" - S. SEBASTIÃO - LAGOS

GPS: 37.111856, -8.675834

301.700€VALOR

Apartamento T2
com estacionamento

6.769,71mVERBA 48

R. do Municipio, Lt. 1 - Empreendimento

GPS: 37.108774, -8.676592

912.000€VALOR

240 lugares
de estacionamento

217,77m
Área dependente: 172,40mVERBA 1

Rua da Bela Vista, Chinicato, Lote n.º 54
S. SEBASTIÃO - LAGOS

GPS: 37.131577, -8.669230

240.000€VALOR

Moradia de cave, R/C, 1.º andar, 
garagem e quintal

112,30m  e 126,95mVERBAS 2 e 3

Marina de Lagos, Meia Praia, Lote n.º 24
S. SEBASTIÃO - LAGOS

GPS: 37.11172, -8.67521

197.600€ e 223.200€
VALORES:

Lojas

Gestor Comercial: Rui Menezes - 912 877 867

O leilão admite registos de oferta inferiores ao valor mínimo de venda.

20.782,50€
VALOR

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 27·ABR·22 [17h] | Fim 26·MAI·22 [12h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 1

LINDA-A-VELHA - OEIRAS

Nua propriedade 
de apartamento T1

Idalina Maria da Silva Pereira Carvalho
Proc. n.º 7205/13.2TBOER - Comarca de Lisboa 
Oeste - Sintra - Inst. Central - Sec. Comércio - J5

Gestor Comercial:

Av. Tomás Ribeiro n.º 67, 1ª Sub-Cave, Esq., - 
LINDA-A-VELHA - OEIRAS

GPS: 38.716263; -9.245098

50€VALOR

VERBA 1

Peugeot BOXER
Gasóleo - 1999

50€VALOR

VERBA 2

Volkswagen Transporter 
Gasóleo- 2001

82.027,96€VALOR MÍNIMO

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 28·ABR·22 [17h] | Fim 30·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

VERBA 1

CHARNECA DA CAPARICA - 
ALMADA 

Lote de terreno 
para construção

Proc. n.º 364/09.0TYLSB - Comarca de Lisboa - 
Lisboa - Inst. Central - 1ª Sec.Comércio - Juiz 4

Gestor Comercial:

Av. Elias Garcia, Palhais
CHARNECA DA CAPARICA - ALMADA

GPS: 38.629396, -9.197794
502,20m

Fumeiro D´Azinho Unip. Lda.
Proc. n.º 178/21.0T8FTR - Tribunal Judicial da 
Comarca de Portalegre - Juízo de Competência 
Genérica de Fronteira

LEILÃO ELETRÓNICO
Início 22·ABR·22 [17h] | Fim 24·MAI·22 [11h]

Podendo prolongar-se por períodos de 30’’

Gestor Comercial: Frederico Serradas - 966 683 549

SANTO AMARO - SOUSEL

R. dos Telheiros, n.º 1 - SANTO AMARO - SOUSEL | GPS: 38.964673, -7.576615

Visitas:  20/05/2022 das 10h30 às 12h30.

52,02m
Área dependente: 10,26

Sobre o imóvel incide o usufruto vitalício, a favor de 
Eloísa Alexandra da Silva Pereira Carvalho Matoso. 
A usufrutuária tem a idade atual de 35 anos.

DN, 30/4/2020

PUBLICIDADE
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AGENDA 7 DIAS  
7 PROPOSTAS

As escolhas de  João Oliveira
Gastronomia Em 2017 o chef João Oliveira conseguiu a 
primeira estrela Michelin para o restaurante Vista, e desde 
então tem mantido a distinção. Este ano o chef de 35 anos  
foi o primeiro português a ser pré-selecionado para a lista dos 
melhores chefs do mundo. Enquanto não se sabe o resultado, 
partilha as suas sugestões para a próxima semana. Tudo,  
ou quase, relacionado com comida.

1

CARNES

TASCO DO PETROL 
DOMINGO,  
1 DE MAIO

Monchique 

A vila de Monchique é 
por si só especial, um lo-
cal único e com as suas 
paisagens deslumbran-
tes do interior algarvio, 
receitas de doçaria e li-
cores que passam de 
geração em geração, ar-
tesanato e verdejantes 
paisagens infinitas. 
Momentos de lazer com 
a família e amigos, 
aproveitando também 
para fazer atividades ao 
ar livre, como caminha-
das e passeios de bici-
cleta, que são umas das 
maiores atrações, além 
da gastronomia. 
Tasca do Petrol, típica 
do Algarve, bastante co-
nhecida por amantes da 
gastronomia do interior, 
carnes ao sal, milhos, 
cozido de grão ou cou-
ve, todos estes pratos 
também feitos apenas 
com produtos locais e 
produzidos em peque-
nas hortas e terrenos 
envolventes. Carne de 
porco da região faz des-
te local um dos mais vi-
sitados por mim.

2

MARISCO

PRAIA DOS CANEIROS, 
FERRAGUDO 

SEGUNDA, 2 DE MAIO 

Rei das Praias

Restaurante na Praia dos 
Caneiros, desde 1976 
que o Rei das Praias  se 
encontra nesta magnífi-
ca praia. 
Local único e emblemá-
tico, oferece uma exce-
lente variedade de pei-
xes e mariscos. 
Um local de visita obri-
gatória, ficamos encan-
tados com a vista e com 
a possibilidade de expe-
rimentar sempre peixes 
grelhados de imensa 
qualidade. 
Finais de tarde são o que 
mais me agrada quando 
da visita a este local úni-
co, e o ambiente e um 
bom cocktail faz toda a 
diferença.

DEPOIMENTOS RECOLHIDOS POR FILIPE GIL

3

OSTRAS

VALE DE LAMA, LAGOS 
TERÇA, 3 DE MAIO

Oyster 
Experience

Visita a uma das mais 
emblemáticas e exce-
lentes produções de os-
tras que o Algarve nos 
proporciona, situada em 
Vale da Lama, na cidade 
de Lagos. É possível fa-
zer uma degustação de 
ostras, beber um bom vi-
nho algarvio e, acima de 
tudo, perceber como 
toda a dinâmica do seu 
crescimento e desenvol-
vimento ocorre nas nos-
sas águas. 
Também atendo a possi-
bilidade de fazer um 
sunset no próprio local, 
acompanhado por uma 
boa garrafa de vinho.

4

CONDUÇÃO

AUTÓDROMO 
INTERNACIONAL DO 

ALGARVE 
QUARTA, 3 DE MAIO

Racing School

A AIA Racing School ofe-
rece umas das melhores 
experiências aos aman-
tes de condução despor-
tiva e uma aprendiza-
gem segura e exclusiva 
ao volante de carros es-
peciais. 
Não só na pista do autó-
dromo, como tem tam-
bém a possibilidade de o 
fazer no kartódromo. 
É uma sensação única, 
em que todas as condi-
ções de segurança estão 
reunidas para esta expe-
riência, e não deixo de a 
fazer assim que posso. 
Somos acompanhados 
por excelentes profissio-
nais, mas mesmo assim 
não deixamos de desfru-
tar de cada segundo 
desta experiência cheia 
de emoções fortes. 
Dias para sempre nos 
lembrar.

5

VISITA

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
E SESSÕES DE YOGA 

ALVOR 
QUINTA, 4 DE MAIO

Quinta das 
Castelhanas

A visita habitual ao nosso 
fornecedor. A Quinta das 
Castelhanas é uma quin-
ta agrícola familiar, com 
produção de hortofruti-
cultura, em Alvor. Produ-
zem os melhores produ-
tos locais da época, fres-
cos e cultivados com 
técnicas orgânicas. A 
qualidade e autenticida-
de fazem toda a diferen-
ça. É um privilégio a aces-
sibilidade que temos, 
nesta região, a estes pro-
dutores e fornecedores. 
Fazendo vários eventos 
ao longo dos anos, como 
secções de ioga, traba-
lhos manuais com pro-
dutos existentes na quin-
ta e também dia livre 
para aprender a fazer 
compotas e várias técni-
cas, como conservação 
de figo seco, doces e 
compotas, entre outros. 
Daí a interação das pes-
soas ser muito especial.  
É fundamental conhe-
cermos o valor dos nos-
sos produtos locais e 
prestigiar estes produto-
res. São parcerias que 
honramos muito, pois 
contribuem para o su-
cesso da gastronomia da 
região. 
 

7

LER

LER LIVROS  
DE COZINHA 

SÁBADO, 6 DE MAIO

Souce

A literatura da área. É im-
portante a curiosidade 
por novas técnicas, tex-
turas, mas também tra-
dições. O processo de 
criação é instigado pela 
teoria, que depois se 
junta à inspiração que 
nos rodeia. Gosto de in-
vestigar e trazer para a 
cozinha atual as origens 
de certos pratos e a sua 
confeção. 
Saber novas formas que 
posso aplicar aos nossos 
produtos locais de ma-
neira a ajudar-me a po-
tenciá-los. 
A gastronomia portu-
guesa é inigualável des-
de sempre. 
Neste momento estou a 
ler o livro Souce, que re-
lata técnicas de molhos 
e bases.

6

APRENDER

AV. TOMÁS  
CABREIRA1, 
PORTIMÃO 

SEXTA, 5 DE MAIO

Aula de cozinha

Os nossos hóspedes 
têm muita curiosidade 
em conhecer a cozinha 
do Vista, e sempre que 
possível organizamos 
aulas de cozinha priva-
das. É uma experiência 
diferente, que nos apro-
xima dos nossos hóspe-
des e clientes. Partilha-
mos as nossas técnicas, 
que estão ligadas ao 
nosso respeito pelos in-
gredientes, vegetais e 
animais. 
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Horizontais: 
1. Origem. Comer. 2. Deste, desse ou daquele modo. Trepadeira lenhosa muito comprida. 3. 
Deus da guerra, entre os gregos. Grupo circular de ilhas de coral. 4. Possuir. Transportes 
Aéreos Portugueses. Ave pernalta corredora. 5. Eles. Consolidar (figurado). 6. Visto que. Que 
não é imaginário. 7. Aplicação de remédios ou pensos numa ferida. Caminhava para lá. 8. 
Mulher que cria uma criança alheia. Eu te saúdo! (interjeição). Galicismo (abreviatura). 9. Tem 
autorização para. Recurso (figurado). 10. Deixa só. Lentigem. 11. Ética. Lubrificar. 
Verticais: 
1. Puro. Erva (Brasil e Angola). 2. Elas. Que tem ou lança espuma. 3. Servir-se de. Pregador. 4. 
Senhor (inglês). Serviços Secretos dos EUA. Esclerose Lateral Amiotrófica. 5. Pedra preciosa de 
cor roxa. Alojamento Local. 6. O tio dos americanos. Imposto sobre o Valor Acrescentado. 7. 
Plural (abreviatura). Malvado. 8. Camareira. Prefixo (novo). Erradamente. 9. Pessoa tola. Cais. 10. 
Defeito. «De» + «a». 11. Triturar. Esbranquiçado.

PALAVRAS CRUZADAS

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1. Causa. Papar. 2. Assim. Liana. 3. Ares. 
Atol. 4. Ter. TAP. Ema. 5. Os. Cimentar. 6. 
Pois. Real. 7. Curativo. Ia. 8. Ama. Ave. 
Gal. 9. Pode. Arma. 10. Isola. Sarda. 11. 
Moral. Olear. 
Verticais: 
1. Casto. Capim. 2. As. Espumoso. 3. 
Usar. Orador. 4. Sir. CIA. ELA. 5. 
Ametista. AL. 6. Sam. IVA. 7. Pl. Perverso. 
8. Aia. Neo. Mal. 9. Pateta. Gare. 10. 
Anomalia. Da. 11. Ralar. Alvar.

SUDOKU

SOLUÇÕES

classificados.dn.pt

O ESSENCIAL DA INFORMAÇÃO, TODOS OS DIAS EM BANCA

Procure bons negócios
no sítio certo.

 EM PAPEL E NO DIGITAL. 
 QUEM PROCURA ENCONTRA. 
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SELEÇÃO DO ARQUIVO DN  
POR CRISTINA CAVACO, LUÍS MATIAS E SARA GUERRA

O DN  
DE HÁ CEM 

ANOS

AS NOTÍCIAS  
DE 30 DE ABRIL 

DE 1922  
PARA LER HOJE

COM O APOIO INSTITUCIONAL:
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Numa medida inesperada, o Mini
stério da Educação (ME) decidiu 
converter horários incompletos 
e temporários dos professores 

em horários completos e anuais, nas colo-
cações efetuadas ontem nas Reservas de 
Recrutamento. Em nota informativa, o ME 
esclarece que “os horários a concurso na 
Reserva de Recrutamento 32 correspon-
dem aos horários pedidos pelos Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas não Agrupa-
das, podendo os mesmos ter sido conver-
tidos em anuais e completos”. 

Segundo o DN apurou, todos os horá-
rios a concurso divulgados ontem são 
completos e anuais (até 31 de agosto), sem 

exceção. Uma medida que visa combater 
a falta de professores, mas que surpreen-
deu docentes, sindicatos e diretores. 
Numa reunião, na passada quinta-feira, 
entre o ministro da Educação, João Costa, 
e os sindicatos, o ministro tinha avançado 
que seria aplicada esta alteração, mas ape-
nas nas regiões de “Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo e Algarve” e “nos grupos de recru-
tamento com maiores dificuldades de 
substituição”. Contudo, os horários das ou-
tras zonas do país a concurso beneficiaram 
das mesmas medidas excecionais.  

“Estas medidas ajudarão com certeza a 
aliciar os professores para aceitar esses ho-
rários. Esta é uma altura ingrata porque o 
ano letivo está a terminar e ficava cada vez 
mais difícil cativar os professores para ho-

rários incompletos e de substituição. É um 
indício muito importante do ME de que 
quer resolver este problema da escassez de 
professores”, afirma ao DN Filinto Lima, 
presidente da associação nacional de dire-
tores de escolas públicas(ANDAEP).  

Opinião partilhada por André Pestana, 
Coordenador Nacional do Sindicato de To-
dos os Profissionais da Educação (S.TO.P.) 
para quem a decisão peca apenas por tar-
dia. “Vemos esta alteração com bons olhos 
e demonstra o que sempre dissemos: há 
muito trabalho nas escolas para se fazer, 
sendo sempre, por isso, possível comple-
tar os horários dos professores”. Tanto Fi-
linto Lima como André Pestana pedem ao 
ME que complete também os horários dos 
professores colocados anteriormente. 

Professores recrutados passam a ter 
contrato até ao fim do ano letivo
EDUCAÇÃO Para fazer face à falta de docentes, os horários incompletos e temporários 
colocados nas Reservas de Recrutamento foram convertidos em horários completos. 

DÉJÀ VU POR  ANDRÉ CARRILHO

SORTEIO: 034/2022 
CHAVE: 10-11-20-36-37 + 3-7

NÃO DISPENSA A CONSULTA DOS RESULTADOS OFICIAIS

SORTEIO: 017/2022 
1.º PRÉMIO: KKW 09623

TEXTO CYNTHIA VALENTE

Sporting e Barcelona apuraram-se ontem 
para a final da Liga dos Campeões de futsal, 
que será realizada no domingo (16h00, 
Eleven Sports), repetindo assim o jogo 
decisivo. No ano passado, os leões levaram 
a melhor e conquistaram o segundo título 
europeu. Agora querem o terceiro. O 
Sporting foi o primeiro a entrar em ação e 
goleou os franceses do ACCS Asnières de 
Ricardinho, da II divisão francesa (6-2). Ao 
intervalo, a equipa de Nuno Dias já vencia 
por 3-1, num jogo em que Pany Varela foi 
expulso. A festa leonina em Riga deu depois 
lugar à festa do Barcelona, que venceu o 
Benfica, por 5-4, depois de ter ido para o 
intervalo a perder por 3-0. No segundo 
tempo a equipa espanhola, onde joga o 
português André Coelho, controlou as 
operações, deu a volta ao marcador e levou 
o jogo para prolongamento, onde Dyego fez 
o 5-4 que afastou os encarnados da decisão 
por grandes penalidades a 17 segundos do 
fim. Ficou assim adiada a primeira final 
europeia 100% portuguesa. 

FUTSAL

Sporting e Barcelona 
repetem final europeia


