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PRÉ-PUBLICAÇÃO. LIVRO DE JOSÉ SÓCRATES
SÓ AGORA COMEÇOU

“A POLÍTICA AMA
A TRAIÇÃO, MAS
DESPREZA O
TRAIDOR”, DIZ DO
PS, QUE ACUSA
DE O QUERER
“REMOVER DA
HISTÓRIA”

EXCLUSIVO ANTIGO PRIMEIRO-MINISTRO ESCREVE QUE NUNCA ESPEROU QUE A DIREÇÃO
DO PARTIDO SOCIALISTA O “ATACASSE TÃO INJUSTAMENTE”. DIZ-SE ALVO DE UMA “VINGANÇA”
DA DIREITA, ATACA A JUSTIÇA E AFIANÇA: “PROCESSO MARQUÊS SERVIU
PARA IMPEDIR A MINHA CANDIDATURA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.” PÁGS. 8-9
Dinheiro Menos de 2% das
Sondagem Mais de
metade dos portugueses famílias numerosas pediram
redução do IVA da luz
não tenciona fazer férias
PÁG. 14-15
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REVISTA NOTÍCIAS
AS MAGAZINE
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REPORTAGEM ESPECIAL O EFEITO DA
PANDEMIA NO MERCADO DAS DROGAS
PÁG. 4 A 6
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ACONTECEU EM 1972

A pandemia não pode nem
deve significar falta de rigor
na gestão das contas
públicas
PÁG. 12

Diretora do Diário de Notícias

Joana Amaral
Dias

Só Agora Começou,
escreve Sócrates

A

Operação Marquês fez (e ainda vai fazer) correr muita tinta, não só
nos jornais, mas num livro que em breve será publicado, da autoria
de José Sócrates, e de que hoje damos conta nesta edição, em primeira mão. Só Agora Começou é o título da obra do antigo primeiro-ministro. Tem prefácio de Dilma Rousseff, ex-Presidente do Brasil, e foi redigido antes de ser conhecida a decisão do juiz Ivo Rosa, através da qual ficámos a saber (na sexta-feira) que José Sócrates será levado a julgamento por
seis crimes, e não 31, como ditava a acusação do Ministério Público.
Em Só Agora Começou, obra a que teve acesso o jornalista e correspondente do Diário de Notícias no Brasil, João Almeida Moreira, o antigo governante
acusa o Partido Socialista de lhe ter voltado as cosAlém de um
tas. José Sócrates não poupa palavras duras para
aparente ajuste atacar o aparelho. Diz mesmo que os socialistas
que “o único líder que teve maioria abde contas entre decidiram
soluta deveria ser removido da história” e que
facções
nunca esperou ser “atacado tão injustamente”.
políticas, parece Acusa ainda a direção do seu próprio partido de
haver também não honrar a sua declaração de princípios. A zanga e desencanto do antigo primeiro-ministro para
um ajuste de
com a família do Largo do Rato fica bem patente
contas entre
nas páginas do livro. Atira sobre a direita e os media, uma vez mais, como é seu apanágio. Os ataduas alas dos
ques são muitos, e é por isso imperdível o artigo
poderes
aqui publicamos nas páginas 08-09.
judiciais. Quem que
Quanto à Operação Marquês, segue agora para
perde com isso? o Tribunal da Relação de Lisboa, por recurso do
A própria justiça Ministério Público. Arrasada que foi a acusação e
não restando desta pedra sobre pedra, o Ministério Público não vai ficar calado e muito menos quieto, depois dos ataques do
destemido juiz Ivo Rosa.
Além de um aparante ajuste de contas entre facções políticas, parece
haver também aqui um ajuste de contas entre duas alas dos poderes judiciais. Quem perde com isso? A própria justiça, a sua força, reputação e credibilidade.

Receba o “novo” Diário de Notícias
todos os dias, em sua casa!

O camelo e o ministro
PÁG. 12

Sebastião
Bugalho
O futuro
PÁG. 13

A trasladação para o Brasil
de D. Pedro IV
“Uma chuva miudinha ensombrou ligeiramente o brilho das
cerimónias” realizadas no dia 10 de abril de 1972, quando os
restos mortais de D. Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil,
foram trasladados do Panteão Nacional e enviados para o
outro lado do Atlântico no paquete Funchal, onde também
seguiu o Presidente Américo Thomaz.
“A caminho da terra de Santa Cruz, uma viagem histórica”
era a manchete do DN do dia seguinte, cuja primeira página
só tinha outra notícia, um sismo no Irão que havia causado
mais de cinco mil mortos. A trasladação decorreu em
resultado de um pedido do Presidente brasileiro quando se
comemorava 150 anos da independência do Brasil. Os restos
mortais de D. Pedro IV – sem o coração, que, a pedido do
próprio, foi guardado no Porto – foram depositados no
monumento do Ipiranga, em São Paulo, no local onde clamou
a independência. Na primeira página, a declaração de
Marcello Caetano ao país: “Nós podemos festejar a
independência brasileira porque foi o nascimento de um
filho, não a amputação de um membro.” Do discurso do chefe
do governo, o DN destacava ainda a sua especulação: “Se em
1822 existisse a ONU, o que seria do Brasil? Se os países sul-americanos tivessem pretendido a independência sob a
égide dos princípios dessa organização, não seriam como
são hoje”, alusão ao movimento anticolonial em África.
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PANDEMIA
E DROGAS

“Experimentei ecstasy
pela primeira vez
no confinamento”
REPORTAGEM Que efeito teve a pandemia no mercado das “drogas”?
Enquanto ocorre um estudo europeu , o DN ouviu consumidores e
especialistas. Houve de tudo: quem se iniciasse nos psicadélicos e até em
“drogas de festa” como o MDMA, quem intensificasse consumos, quem
os diminuísse ou procurasse tratamento. E quem começasse a vender.
TEXTO FERNANDA CÂNCIO

S

“

ou a consumidora mais betinha.” É assim que Maria,
que não se chama Maria –
nesta reportagem, todos os
nomes de quem relata na primeira
pessoa consumos de substâncias
ilegais foram alterados – se apresenta. E sim, ela não é de todo o tipo de
pessoa que tipicamente, no imaginário popular, se associa a consumo
de drogas.
Com 39 anos, funcionária numa
instituição do Estado, vive com o
marido mais dois filhos pequenos e
passou os confinamentos em teletrabalho. Consumidora mais ou menos habitual de canábis, foi durante
a pandemia que se iniciou no
MDMA (ecstasy) com o marido –
duas vezes, quando os miúdos não
estavam. “Nunca tinha consumido,
experimentei e repeti. Tomámos à
hora do almoço e passámos a tarde
a dançar, em modo festa. Estou ansiosa por poder experimentar isto
em grupo, em comunhão com pessoas.”
Acha que iria experimentar a metilenodioximetanfetamina, conhecida como “a droga do amor” e muito relacionada com a cultura do
nighclubbing e da dança, de qualquer modo, mas “o facto de o fazer
durante a pandemia permitiu um
balão de oxigénio muito grande. É
que ter dois miúdos pequenos com
muito pouco apoio estes meses to-

dos em casa... Pensei:‘Isto é uma boa
droga para se estivermos sem miúdos, para nos libertarmos’”. A compra, em comprimidos, fez-se num
“dealer [vendedor] conhecido de
um amigo”. Uma exceção na via
mais habitual das suas compras de
substâncias, que é a net. “Uso canábis comprada online, em líquido,
para o vaporizador.”
Foi também online que comprou
LSD – dietilamida de ácido lisérgico,
o alucinógeno a que se costuma dar
o nome de “ácido” –, a um fornece-

“Pensei: ‘Isto é uma
boa droga para se
estivermos sem os
miúdos, para nos
libertarmos’.
Experimentei com o
meu marido e repeti.
Tomámos à hora do
almoço e passámos a
tarde a dançar.”

dor recomendado por um amigo,
mas ainda não usou. “Entrei na comunidade psicadélica, em que há
desde gente das neurociências e psicologia até xamãnicos, e faço parte
de um grupo que defende o uso de
psicadélicos, o Safe Journey. Há um
renascimento destas drogas, cujo
consumo não está normalmente integrado nos inquéritos. Durante o
confinamento também fiz uma sessão com cogumelos mágicos, assistida pelo meu marido.”
Com os cogumelos psicadélicos –
que são “cultivados” por um amigo,
em casa (“Há muita gente que faz
isso, compra-se o pack todo online
para o cultivo”) – não foi a primeira
vez, porém: a primeira aconteceu
com um psiquiatra, conta, a rir. “Sou
mesmo betinha nisto. Conto as experiências à minha psicóloga, escrevo sobre elas... LSD ainda não fiz porque não sei se quero experimentar a
primeira vez sem acompanhamento de alguém que já conheça.” Fazer
as “viagens” acompanhado por alguém que tenha experiência prévia
com este tipo de substância ou esteja “sóbrio” é uma precaução aconselhável: há história de episódios dramáticos, alguns mesmo mortais
(por exemplo saltar de uma janela
porque a pessoa crê que pode voar),
associados a este tipo consumo.
Outra das entrevistadas pelo DN,
também lisboeta como Maria mas

que não quis dar mais referências,
como idade ou profissão, assumiu
igualmente ter começado a usar
substâncias psicadélicas – MD, variedade de MDMA, e 2C-B (2,5-dimetoxi-4-bromofenetilamina, de
efeito semelhante ao MDMA) – durante a pandemia, por motivos próximos daqueles que Maria apresenta: “A razão... Acho que nem tinha
pensado muito nisso até hoje, na altura foi só um “bora experimentar,
deve ser giro” mas acho que faz sentido dizer que estava há meses confinada em casa a gerir família grande com alguns problemas e foi um
bom escape.”
“Em teletrabalho, sem
ninguém a julgar-me, tornou-se um hábito”
André, como Maria, está longe do
perfil atribuído aos “drogados”:
tem 30 anos, é analista financeiro
numa empresa privada e está em
teletrabalho desde março de 2020.
“Consumo drogas recreativamente”, diz ao DN. “Antes da pandemia saía bastante à noite – usava
cocaína, pastilhas [MDMA], ganzas
[canábis] e ketamina.” Mas foi a ke-
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tamina, explica, que o fez responder a um apelo, no Twitter, dirigido
a quem tivesse consumido substâncias durante a pandemia e estivesse disponível para falar disso
com esta jornalista. “É que o meu
consumo se agravou um bocado.
Porque faço micro-dosing, ou seja,
uso quantidades muito pequenas,
que me permitem ter uma moca e
manter-me funcional - passado
uma hora continuo o meu dia de
trabalho. E em teletrabalho, só em
casa, sem ninguém a julgar-me,
tornou-se um hábito.” O que, comenta com auto-ironia, “não é fantástico.”
Apesar de considerar que a ketamina – também conhecida como K
ou special K, muito usada como
anestesiante veterinário mas também na medicina humana (ultimamente inclusive como antidepressivo), e que na qualidade de
“droga de abuso” é integrada no
grupo dos psicadélicos – não “agarra”, ou seja, não causa dependência, André considera que ter um
efeito tão curto nas pequenas doses a torna “demasiado fácil”. Resultado: “Houve períodos em que
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usava todos os dias. Senti que se estava a tornar o normal e experimentei parar.”
Começou a usar este medicamento (criado em 1965, e cujo uso recreativo se iniciou na década seguinte),
em 2014. “É uma droga muito específica, que ficou muito popular em
Portugal há três ou quatro anos. É
um dissociativo, tem uma coisa
meio trippy, meio viagem, mas sem
alucinação visual. Como estares
num sonho acordado: vês o mundo
tal como está mas o feeling é bastante diferente. É um ácido light, introspetivo, muito gerível.” Paradoxalmente, é esse ser gerível que torna a
K, no entender de André, perigosa.
“Antes um grama dava-me para
uma semana, agora já não. Quero
parar, acho um péssimo hábito. Não
é um vício, mas é fácil criar o hábito.
Como é de compromisso menor
que outras mais pesadas acaba por
ser enganosa. E acho que pode afetar em termos cognitivos e de memória.”
Compra sempre a pessoas que conhece e nunca teve dificuldade em
comprar durante todo o período da
pandemia, mas o preço subiu no fim

do verão passado. “Era 40 euros o
grama, agora é 50. Vem de Berlim.
Havia um grande dealer em Lisboa
que desapareceu e a partir dessa altura o preço subiu.” Continuou também a fumar erva (flor seca de canábis) – “Vou sempre fumando toda a
minha vida, já nem me lembro de
não fumar” – e também fiz cocaína
algumas vezes, mas não sozinho: na
versão noite da pandemia, com outras pessoas, ao fim de semana. Mas
não gosto de cocaína, em Lisboa é
nojenta. E nunca falta, se estiveres
disposto a fazer laxante ou ben-u-ron, que é o que misturam para cortar. Hoje em dia é só lixo.” Ri.
“Apareceram uns 10 dealers
novos durante a pandemia”
Uma coisa que impressionou André
neste contexto foi “a quantidade de
pessoas que começaram a vender
drogas. Por precariedade, por falta
de alternativas, juntaram dinheiro
para comprar em quantidade e entraram no negócio. Apareceram uns
dez dealers novos durante a pandemia.” Alguns, garante, eram pessoas
com quem saía à noite. “Quatro pelo
menos. Não vendiam antes, e come-

çaram agora. De um dia para o outro
tinham a operação montada.” Suspira. “Como consumidor não posso
julgar. Mas era incapaz, creio. Sou
um privilegiado, porém. Estive sempre a trabalhar e sempre a receber,
relativamente bem, e em casa. Sou,
como a economista Susana Peralta

“Tenho pelo menos
quatro amigos que
começaram a vender
drogas. Por
precariedade, por
falta de alternativas,
juntaram dinheiro
para comprar em
quantidade e em
pouco tempo tinham
a operação montada.”

disse, burguesia do teletrabalho.”
Estas três experiências podiam ser
só aquilo a que se chama um outlier
– exceções, fora de tendência. Mas
João Pedro Matias, epidemiologista
da unidade de saúde pública do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência (OEDT), crê que
não. Numa entrevista ao projeto Safe
Journey, precisamente sobre o tema
das drogas psicadélicas na pandemia, adianta que “uma das substâncias em que vimos aumentos de
consumo foi a LSD – durante o primeiro confinamento, por volta de
março, abril, vimos que foi um fenómeno a nível europeu, com muitas
referências a consumos de LSD em
casa, de pessoas que nunca tinham
experimentado antes mas que por
estarem confinadas, por estarem em
processos de ansiedade, muitas vezes tentaram ter uma nova visão,
uma visão diferente da realidade. Foram principalmente essas as razoes
que apontaram para experimentarem pela primeira vez com drogas
psicadélicas.”
Estarem fechadas em casa, reafirma ao DN, propiciou que se fizessem este tipo de experiências, de
“fuga” mas também de “autoconhecimento”. Um radical “ir para fora cá
dentro” mas que associa a “populações muito específicas”. Isto, explica,
“liga-se um pouco à ciência dos psicadélicos que surgiu nos últimos
anos. As pessoas que os usam
acham que são uma classe à parte
dentro dos consumidores de drogas.
É verdade que há muito estudo relacionado com o potencial dos psicadélicos no combate à doença mental, mas é preciso ter em consideração que este consumo também
causa problemas. A Kosmicare [organização sem fins lucrativos que se
apresenta como “idealizando um
mundo onde as drogas são usadas
com liberdade e sabedoria” e que
fornece informação e cuidados a
quem as usa] abriu uma consulta
para os consumidores de psicadélicos.”
Quanto à ketamina, embora se
trate de uma substância pouco consumida pela população em geral, o
epidemiologista sublinha que é “daquelas em relação às quais foi reportado um maior aumento de consumo durante a pandemia.” O motivo
vai ao encontro da explicação de André: “É uma droga com a qual é mais
fácil lidar num contexto ‘sozinho em
casa’ que por exemplo o MDMA.”
O novo inquérito europeu online,
que está a decorrer desde meio de
março, só deverá ter resultados dentro de duas semanas, mas já há, a
partir da análise das águas residuais,
algumas ideias sobre a forma como
evoluíram os consumos. Surpreendentemente, os de cocaína, uma
droga associada à noite e às discotecas, não parecem ter diminuído –
um dos entrevistados pelo DN é disso exemplo: Mário, de 52 anos, continuou a usar esta droga ao fim de semana com um pequeno grupo de
amigos, no tal “contexto noite”, com
copos e dança, de que fala André, e
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não reporta dificuldade em comprar
nem alteração no preço ou na qualidade. Encontrou até, reporta, um
novo dealer que oferece um grama
por cada cinco que se compre (“Juntamo-nos e compramos para todos
e ficamos com um de borla, é fixe”).
Também em relação à canábis, a
substância mais popular, não terá
havido globalmente grande alteração no uso: “Os níveis nas águas residuais mantiveram-se estáveis.”
João Pedro Matias crê que ocorreu
“um equilíbrio entre as pessoas que
deixaram e as que fumam mais. Porque quem consumia mais frequentemente começou a consumir mais
e os que consumiam menos frequentemente consumiram menos
ou pararam.”
“Entregam drogas disfarçados
de Uber Eats e Glovo”
Entre os consumidores de canábis
que falaram com o DN há quem não
tenha alterado o padrão de consumo. Mas a maioria aumentou a intensidade. Caso de Alexandre, 24
anos, que tem estado confinado a
acabar uma tese de mestrado e relata estar a fumar mais. “Gasto cerca
de 80 euros por mês em erva e antes
gastava 50/60. Esta diferença de gastos tem a ver não só com o meu aumento de consumo, mas também
com o preço. Antes da pandemia
conseguia arranjar facilmente a
mais ou menos 5 euros o grama,
agora compro sempre a 7/8 euros.”
Houve um momento em que o
produto esteve quase impossível de
obter, no início do primeiro confinamento. Praticamente todos os entrevistados que consomem canábis se
referem a essa escassez e ao aumento de preço, e responsáveis da política de droga como João Goulão, do
SICAD, já o confirmaram publicamente.
Alexandre, que fuma com regularidade há cerca de seis anos, queixa-se até de que lhe chegaram a vender
erva sem THC (tetrahidrocanabidiol, o componente estupefaciente
da canábis). Quanto às vias de compra, que se tornaram um pouco
mais complicadas em contexto de
pandemia, pelo facto de haver muito poucas pessoas na rua e muito
mais controlo da circulação pelas
autoridades, assume que já antes da
pandemia usava aquilo que tem
sido designado de “uberização” do
negócio e que os analistas consideram ter-se intensificado no contexto pandémico.
“Esses novos circuitos já existiam
antes do início da pandemia”, informa. “Aliás uma das formas que mais
utilizo para adquirir é exatamente
essa, através de plataformas como o
WhatsApp e Telegram [que são supostamente mais seguras pela sua
comunicação encriptada] e de um
modelo de entrega relativamente semelhante ao da Uber Eats, com uma
lista inclusive das possibilidades de
escolha, todas elas de canábis mas
de variedades diferentes. O que nocontinua na página seguinte »
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tei foi que houve um aumento de
‘clientela’ que surgiu com a pandemia e que recorreu a estes serviços
de entrega com mais frequência.”
Tendo-se dado conta da existência
destes circuitos no final de 2019, admite que já existissem há bastante
tempo: “Não têm “um acesso propriamente ‘aberto ao público’ nem
estão referenciados nas redes sociais, é a comunidade fumadora que
lhes dá acesso.” Ou seja, funcionam
por boca a boca.
A dificuldade de acesso à canábis
no primeiro confinamento teve, informa João Pedro Matias, ainda mais
relevo na resina (haxixe, geralmente
proveniente do Norte de África) que
na erva. E os novos circuitos intensificaram-se: “O mercado adaptou-se
muito rapidamente. Temos reportes
de que inclusive entregam drogas
disfarçados de Uber Eats e Glovo. E
houve também no que respeita à canábis muita gente a começar a cultivar para uso próprio.”
“A pandemia funcionou como
um acelerador de tendências”
Isso mesmo parece retirar-se dos
números do Relatório Anual de Segurança Interna relativo a 2020: no
crime de cultivo para consumo foi
registado um aumento de 104,6%,
ou seja, mais que duplicaram os casos identificados.
Em contraste, na deteção de crimes de tráfico houve uma quebra
de mais de um terço (34,2% ) e nos
outros crimes respeitantes a estupefacientes – supõe-se que nestes se
refere sobretudo o consumo que
ainda é penalizado como crime, ou
seja quando a quantidade apreendida é superior ao cálculo de doses
para 10 dias, e que nos últimos anos
tem vindo sempre a aumentar – de
mais de metade (56,7%). Em consonância com esta informação, o número de apreensões também desceu bastante. Ainda assim, e contrastando com a escassez aquilo que
os consumidores e especialistas referem – geralmente um aumento da
quantidade apreendida indicia um
aumento da droga em circulação -,
as polícias apreenderam uma quantidade recorde de haxixe – 35,3 toneladas, mais 593% que em 2019. Frisa o RASI: “No que respeita ao tráfico de haxixe por via marítima,
registou-se aumento de transporte
entre a costa marroquina e a costa
sul de Portugal e aumento das
quantidades apreendidas.”
Aliás, a via marítima terá sido a
mais utilizada quer para a canábis
(que o RASI designa sempre como
“haxixe”, não se percebendo se inclui a marijuana, já que esta não é
referida) quer para a cocaína – aliás,
quanto a esta última droga será normalmente essa a via pela qual viaja
da América do Sul, pois costuma ser
transportada juntamente com produtos perecíveis, como frutas (Andrew Cunningham, responsável
pela área dos mercados no OEDT,

afirma numa entrevista recente à
Euronews que “enquanto houver
bananas nos supermercados europeus, haverá cocaína na Europa”).
Diz o RASI que 82% da cocaína
(cuja apreensão aumentou 4%) e
67% do haxixe vinham para Portugal por mar; já no caso da heroína,
cujas apreensões baixaram 7,3%,
59% encaminhava-se por via terrestre. Na ecstasy [MDMA], que provém
da Europa, a diminuição na quantidade apreendida excedeu um terço
em relação a 2019. Em 92% dessas
apreensões a via de acesso a Portugal terá sido a terrestre e postal. Resume este relatório: “A situação pandémica e as medidas implementadas introduziram perturbações
muito significativas nos circuitos e
nas dinâmicas do tráfico ilícito de
estupefacientes, originando quebras significativas, exceto no tráfico
por via marítima. Os elementos disponíveis apontam no sentido de
que as organizações têm vindo a
adaptar-se a esta nova realidade,
utilizando novos modus operandi
para fazer chegar o produto estupe-

“Vi malta a partilhar
materiais [de injeção,
de aspiração ou de
fumo ] como nos anos
1990, porque os kits
de redução de riscos
deixaram de ser
distribuídos. Parece
que há a ideia de que
entre drogados a
covid não se pega.”

faciente aos consumidores. Utilizam, entre outros, mercados online,
plataformas digitais, redes sociais e
serviços de entrega rápida.”
Vias que de acordo com Andrew
Cunningham, na citada entrevista,
deverão “persistir mesmo depois de
nos esquecermos da covid-19. Já estavam a acontecer antes da pandemia, mas funcionou como acelerador.”
Mas aventa também, para o segmento específico dos toxicodependentes – as pessoas que estão “no
fim da linha” do consumo de drogas
– que as consequências económicas
negativas da pandemia podem resultar “em mais crime relacionado
com o consumo”, ou “mais consumo de álcool ou de novas substâncias psicoactivas ou a adopção de
vias mais perigosas de uso como a
injeção.”
“Vi putos a fazer as primeiras
chinesas”
Uma análise em que o responsável
do OEDT é acompanhado pela psicóloga Marta Pinto, da R3 (Riscos
Reduzidos em Rede, uma rede de
âmbito nacional constituída por
utilizadores de drogas, trabalhadores do sexo, organizações e especialistas da área da redução de riscos e minimização de danos).
“As circunstâncias como a atual
(em que o acesso às substâncias
fica condicionado por várias razões, nomeadamente a da redução
do poder de compra – algo que
aconteceu por exemplo na crise
económico-financeira anterior)
tendem”, diz esta investigadora, “a
criar condições para o aumento
dos riscos sociais e sanitários associados ao consumo. Parece existir
uma tendência de aumento do
consumo injetado de drogas em
detrimento do consumo fumado,
o que põe em causa as tremendas
conquistas que têm sido feitas nos
últimos anos no nosso país (em
que a tendência era a oposta). Isto
é preocupante porque esta via de

administração envolve mais riscos,
nomeadamente associados a infeções transmissíveis por essa via,
como o VIH e a hepatite C.”
Também Rui Coimbra, da CASO
(Consumidores Associados Sobrevivem Organizados, associação
criada em 2010), exprime preocupação: “Vi malta a partilhar materiais [de injeção, de aspiração ou de
fumo] como nos anos 1990, porque
os kits [de redução de riscos, que
contêm seringas e outros materiais
para administração de drogas] deixaram de ser distribuídos.” Graceja: “Parece que há a ideia de que entre drogados a covid não se pega.”
Também assistiu a “pessoas a fazer
experiências com substâncias na
pandemia. Com a falta do haxixe e
com a melhor qualidade da cocaína – dei conta de que estava muito
mais pura - houve quem fosse por
aí. E vi putos a fazer as primeiras
chinesas [fumar heroína].”
Outra consequência negativa da
pandemia apontada por este ativista que se assume como “policonsumidor” foi o facto de as comunidades terapêuticas terem “travado internamentos”. Facto confirmado
por Américo Nave, da Crescer na
Maior, ONG que lida com a população toxicodependente “de rua”. “As
entradas nas comunidades foram
muito dificultadas porque as equipas reduziram. Por exemplo no
caso do álcool havia pessoas a pedir
para irem para comunidades e os
internamentos fecharam.”
“Está muita gente a voltar à rua
e mais a chegar”
No caso do álcool, explica, cuja paragem súbita no consumo pode
causar a morte – “Podem ter um colapso cardíaco se pararem de um
dia para o outro, chegámos a ter de
dar bebida às pessoas para reduzir
riscos” – essa procura ter-se-á devido muito ao facto de que, com tudo
fechado, havia muito maior dificuldade dos alcoólicos de encontrar a
substância à venda e sobretudo de
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arranjar dinheiro para a poder comprar, algo que naturalmente também sucedeu com todo o tipo de toxicodependentes de “fim de linha”.
“Não havia a hipótese de pedir, de
arrumar carros, de roubar. Nada”,
diz Américo Nave. “Ficaram muito
assustados no primeiro confinamento, não percebiam o que se estava a passar. São pessoas que em
geral não estão informadas e ficaram totalmente isoladas na rua, perguntavam: o que está a acontecer?
Por que é que não vemos ninguém?”
Esse susto e a impossibilidade de
arranjar dinheiro – mais do que a
falta de drogas à venda, de que Américo Nave não teve notícia (“Ao contrário do que esperávamos não
houve grande dificuldade de acesso, conseguiram sempre comprar, e
nas zonas de tráfico continuei sempre a encontrá-lo visível”) - terão levado muita gente, sobretudo entre
os que foram para os centros de
emergência criados para os sem-abrigo, a manifestar abertura para
entrar em programas de substituição ou mesmo em comunidades terapêuticas. Uma tendência de resto
reportada noutros países. Mas o responsável da Crescer na Maior está a
ver “muitos a voltar à rua, e a chegarem mais”, em consequência da crise económica. “E em ficando em situação de sem-abrigo os consumos
são um refúgio.”
Na verdade, os consumos, incluindo de álcool, terão sido um refúgio para muita gente neste contexto. Marta Pinto refere um estudo
em que está envolvida no qual “se
vê para já que há uma parte significativa da amostra que reporta início/intensificação do consumo de
substâncias (lícitas e ilícitas) desde
março de 2020 e que o relaciona especificamente com a pandemia.”
Os motivos variam muito – tanto
como as circunstâncias pessoais.
Nas drogas, como em praticamente tudo, não há explicações tamanho único. Carlos, de 23 anos, estudante, faz a sua interpretação: “É
preciso lembrar que as drogas são,
mais do que tudo, um ótimo entretenimento. O facto de se ter que estar em casa e abdicar de momentos
de lazer tem um potencial enorme
para o aumento do consumo, mais
ligado ao aborrecimento (no meu
caso) do que propriamente à desmotivação ou depressão. Acredito
que estes dois últimos fatores podem ser preponderantes no aumento noutras pessoas, mas para
mim o confinamento foi mais aborrecido do que propriamente prejudicial à minha saúde financeira ou
emocional. Estar confinado e a trabalhar a partir de casa, com tudo o
que isso acarreta (possibilidade de
gerir melhor os horários de trabalho e mais flexibilidade, não ter que
sair de casa e correr o risco de estar
sob o efeito numa situação complicada, etc), leva, parece-me, a uma
inevitável vontade de consumir
mais.”
fernandacanciodn@gmail.com
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PUBLICIDADE

Coleção

Essenciais
da Literatura
Portuguesa

ÀS SEXTAS

4,95 €
+ jornal

Dias úteis, das 7h00 às 18h00. Custo das chamadas da rede fixa
0,10 Eur/minuto e da rede móvel 0,25 Eur/minuto, sendo ambas
taxadas ao segundo após o 1º minuto. Valores sujeitos a IVA.

Para qualquer esclarecimento:

apoiocliente@noticiasdirect.pt
Linha de Apoio: 219 249 999

Coleção composta por 15 livros, distribuídos em banca às sextas-feiras com o DN, de 5 de fevereiro até 14 de maio de 2021.
PVP unitário: 4,95€ cont. (IVA incluído) + DN. PVP da coleção: 74,25€ cont. (IVA incluído) + 15 DN. Venda limitada ao stock existente.
CADA TÍTULO PERMANECE À VENDA EM BANCA DURANTE DUAS SEMANAS.

A OBRA DOS ESCRITORES QUE
MARCARAM O NOSSO PAÍS

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

EÇA DE QUEIRÓS
A cidade e as serras
Encomende no quiosque

CAMILO CASTELO BRANCO
Amor de perdição
Encomende no quiosque

FERNANDO PESSOA
Mensagem
Encomende no quiosque

LUÍS DE CAMÕES
Os lusíadas
Encomende no quiosque

FLORBELA ESPANCA
Sonetos
Encomende no quiosque

GIL VICENTE
Auto da barca do inferno
Encomende no quiosque

ALMEIDA GARRETT
Viagens na minha terra
Encomende no quiosque

CESÁRIO VERDE
O livro
Encomende no quiosque

PADRE ANTÓNIO VIEIRA
Sermões
JÁ NAS BANCAS

FERNÃO MENDES PINTO
Peregrinação
JÁ NAS BANCAS

ANTERO DE QUENTAL
Os sonetos completos
16 de abril

ALEXANDRE HERCULANO
A abóbada
23 de abril

JÚLIO DINIS
As pupilas do senhor reitor
30 de abril

ANTÓNIO NOBRE
Só
7 de maio

RAUL BRANDÃO
Húmus
14 de maio
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Pré-publicação

“A política ama a
traição, mas
despreza o traidor”,
diz José Sócrates
sobre o PS

“O processo Marquês
serviu para impedir a
minha candidatura a
Presidente da República”,
garante Sócrates no livro.

No livro Só Agora Começou, o antigo primeiro-ministro escreve que os
socialistas decidiram que “o único líder que teve uma maioria absoluta
deveria ser removido da história”, diz-se alvo de uma “vingança”
da direita, vê “o espetáculo como motor da justiça e do jornalismo”
e equipara Carlos Alexandre ao juiz brasileiro Sergio Moro.

TEXTO JOÃO ALMEIDA MOREIRA

J

osé Sócrates acusa a atual
direção do PS de traição no
10.º de 14 capítulos de Só
Agora Começou, livro que
será publicado nos próximos dias
e a que o DN teve acesso. “A política ama a traição, mas despreza o
traidor”, resume o antigo primeiro-ministro de Portugal, citando
uma frase do político brasileiro
Ulysses Guimarães.
“[...] Se nenhuma ajuda pedi à
direção do partido, também nunca esperei que esta me atacasse
tão injustamente, não me deixando outra alternativa para defender a minha dignidade pessoal
que não fosse a saída. Saída essa
que, aliás, pareciam desejar – ela,
a direção, e ela, a direita política.
Bom, aí a têm”, completa Sócrates. O antigo secretário-geral do
partido cita o nome do presidente dos socialistas, Carlos César,
criticando-o a propósito da condenação pública a Manuel Pinho,
ministro do governo Sócrates,
mas jamais se refere, pelo nome, a
António Costa – apenas o cita
como “o atual líder do PS”.
“No aspeto pessoal, não posso
dizer que houvesse qualquer traição ao espírito de camaradagem
por parte do atual líder do PS para
com quem o antecedeu no cargo,
pela simples razão de que não se
atraiçoa o que nunca existiu. No
caso, o companheirismo é instrumental”, afirma. “Todavia, no plano político, que é o que realmen-

te interessa, a questão é diferente.
Para ir diretamente ao assunto, a
direção do partido não honrou a
sua declaração de princípios: ‘O
Partido Socialista considera primaciais a defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos’. Ao negar esses
valores, e não apenas por omissão, o PS abandonou conscientemente a principal referência da
sua cultura política.”
O PS é, entretanto, tema chave
de apenas um dos 14 capítulos de
Só Agora Começou. Nos outros,
Sócrates rebate, uma por uma, as
acusações de que foi alvo na Operação Marquês: do Parque Escolar
ao apartamento em Paris, passando pelo caso Protal, pelo caso do

TGV ou pela relação com Ricardo
Salgado.
Escrito em dupla voz – junta
fragmentos da altura dos factos,
em 2014, e fragmentos redigidos
a posteriori, em 2018 –, tem como
fios condutores a crítica à relação
entre investigadores e jornalistas
e a Operação Lava Jato – o capítulo 8, por exemplo, é inteiramente
dedicado ao Brasil.
Na entrada, o autor explica que
uma semana depois de entregar o
livro à editora, em 2018, o juiz Ivo
Rosa foi sorteado como juiz de instrução da Operação Marquês – cujas conclusões foram conhecidas
na sexta-feira. “Decidi então não o
publicar, prometendo a mim próprio fazê-lo quando a fase de instrução terminasse. Neste momento em que escrevo nada sei da decisão que o tribunal tomará, nem
quando o fará. Sei apenas que o livro será publicado, seja ela qual
for. Quando lá fora se organizam
para te difamar e lançar peçonha
sobre tudo o que disseste ou fizeste, é preciso crer em ti com toda a
força de alma. Nada possuir e a
nada estar agarrado, eis a melhor
posição no combate.”
Autoridade:
Jornal das 8
Os alvos principais desse combate são a investigação criminal e a
relação desta com o jornalismo. “A
aliança entre os dois submundos,
o do jornalismo e o da justiça, há

muito produziu um movimento
simétrico: trata-se de pôr de lado
os factos e a busca da verdade
para procurar agora as histórias
que pareçam verdadeiras”, escreve Sócrates.
“O motor de tudo – o espetáculo. No fundo, é ele que comanda a
dinâmica do caso, no qual o indivíduo parece ser puramente instrumental, arrastado para a dança mediática, não para servir um
qualquer objetivo legítimo de justiça, mas os propósitos de quem
dita as regras – as televisões. Toda
a investigação criminal parece,
assim, dedicada a servir essa nova
autoridade: as audiências do Jornal das 8.”
O autor tenta desmontar as etapas da investigação, a começar
pela detenção. “Perigo de fuga?
Mas como, se umas horas antes
eu próprio, através do meu advogado, comuniquei às autoridades
a vontade de ser quanto antes ouvido, porque tudo aquilo só podia
resultar de um qualquer equívoco
que prontamente se esclareceria?
Perigo de fuga? Mas como, se no
aeroporto vinha a entrar no país e
não a sair?”
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A propósito de ter perguntado
“quando, por quem e em que é que
fui corrompido, para me poder defender?” e o procurador ter respondido que “essa investigação
ainda agora começou”, Sócrates
diz que primeiro “é preciso prender para investigar, ainda que não
saibamos exatamente o quê. Não
temos provas? Oferecemos a prisão preventiva como prova irrefutável, sabendo do aplauso dos jornais amigos, do regozijo discreto
da direita política e do apoio ruidoso dos fascistas do PNR, que encontram finalmente o seu novo
herói – Alexandre”.
“O nada, o vazio”
José Sócrates cita no livro três documentos em sua defesa. O primeiro é a auditoria realizada pela
Inspeção-Geral de Finanças à empresa Parque Escolar, ordenada já
pelo governo de Passos Coelho e
publicada em dezembro de 2011.
“Primeiro facto: dos 2283 contratos realizados pela Parque Escolar, a empresa Lena ganhou apenas 14. Segundo facto: a empresa
Abrantina, do grupo Lena, surge
em oitavo lugar – oitavo lugar – na
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Guterres
por 15 minutos
José Sócrates recorda a visita de
Almeida Santos, revela saudades de
José Lello, regista gesto de Pinto da
Costa e dedica capítulo a Mário
Soares, mas, pelo meio, lembra a
visita de António Guterres à prisão
de Évora. Necessariamente curta,
“por ordens de cima”. “Vindo de
Genebra, o seu voo atrasou-se mais
de uma hora. Saiu do aeroporto a
toda a velocidade para Évora, mas,
mesmo assim, chegou 45 minutos
depois da hora marcada. Quando
começámos a conversar, fomos
informados por um guarda
embaraçado de que, tendo a visita
a duração prevista de uma hora, ela
deveria terminar daí a 15 minutos:
[...] instruções do Senhor Diretor
[...] Nenhum de nós tinha ilusões.
Afinal, conhecemos bem a história
do nosso país, a cultura das nossas
instituições e o que alguns dos
nossos compatriotas, zelosos
homens do Estado, são capazes de
fazer em certos momentos.”

Botas em tribunal
O caso das botas proibidas de
José Sócrates merece quatro
fragmentos do capítulo dedicado
ao diretor da prisão de Évora. O ex-primeiro-ministro conta que foi
chamado ao seu gabinete para lhe
ceder o calçado. “A resposta foi
rápida: pois bem, se o quisesse
fazer, teria de recorrer à violência e
ficava avisado – eu resistiria a essa
violência.” “Disse-lhe que
considerava o gesto tão
mesquinho e indigno que não
mais o autorizava a dirigir-me a
palavra enquanto eu ali estivesse.
Disseram-me mais tarde que o que
mais o surpreendeu foi ter usado a
palavra autorizar.” O caso do uso
ou não das botas mereceu
protesto do sindicato dos guardas,
chegou aos jornais e aos tribunais.
“Na verdade, é bastante cómico
que se tenha de ir a tribunal
defender o uso de botas na prisão
[...] A história não é sobre botas de
inverno nos espaços prisionais,
mas sobre mesquinhez e
velhacaria.”

O furto do cachecol
do Benfica
Outra das histórias incluídas no
capítulo nomeado “O Senhor
Diretor” é a de um cachecol do
Benfica confiscado. “[...]
Aproximando-se um jogo de futebol
importante, perguntei pelo referido
cachecol, tendo-me sido dito que
essa questão estava em análise pelo
senhor diretor, havendo sérias
dúvidas jurídicas quanto à
regularidade de tal oferenda, por ser
uma peça de vestuário que não
estava prevista no regulamento [...]
Decidi então pedi-lo de novo, desta
vez por escrito e explicando que o
cachecol não era uma peça de
roupa, mas sim um adereço ao qual
atribuía um certo valor sentimental.
Sem receber resposta, requeri de
novo a entrega, desta vez
ameaçando apresentar queixa por
furto. Dois dias depois, um
sorridente chefe dos guardas
entregou-mo. Regressei ao refeitório
com o cachecol – a entrada foi
gloriosa.”

lista das 10 empresas com mais
valor de obras atribuídas em concurso. Terceiro facto: a percentagem de adjudicações a essa empresa é de 2%, e não os 10% de
que fala a acusação, afirmando
que tal número está muito acima
da quota de mercado da empresa
[...] Quarto facto: mais de 90% do
valor de adjudicações que a empresa ganhou foi em concurso
público e tendo por único critério
de adjudicação o preço mais baixo. Estes números são oficiais e
públicos. Nos seis anos de processo, nunca foram publicados pela
imprensa”, reclama Sócrates.
O segundo é o acórdão de 2016
de um tribunal arbitral constituído para verificar a legalidade de
uma cláusula no contrato do TGV.
“Em síntese, a decisão do tribunal
é de que a cláusula não resultou
de um qualquer impulso político,
não é ilegal nem é prejudicial ao
interesse público. Inacreditavelmente, nunca este importante
acórdão do tribunal arbitral foi
publicado”, volta a queixar-se o
antigo primeiro-ministro.
E o terceiro, o relatório da comissão de auditoria da Portugal
Telecom (PT) de julho de 2014.
Sócrates cita o documento – “a
partir sensivelmente de setembro
de 2012, assiste-se a um aumento
da concentração das aplicações
de tesouraria no grupo BES [...],
atingindo 98,4% em maio de
2014” – para concluir que se pretende “apresentar as desgraças da
PT que sucederam em 2014 como
responsabilidade do governo anterior. Algo que nem o mais fanático politiqueiro se atreveria a fazer”.
Sócrates recupera ainda o voto
de vencido do juiz do Tribunal da
Relação de Lisboa que relatou o
recurso da defesa em capítulo sob
o título “O Nada, o Vazio”. “No fundo, este tribunal fica sem saber o
que, concretamente, com relevância criminal, se está a investigar, pelo que não pode conceder
o seu aval àquilo que desconhece
[...] não se pode fazer um juízo fundamentado acerca da complexidade da investigação, sendo certo
que não há complexidade alguma
em investigar o nada, o vazio”, escreve o desembargador José Reis.
Juízes peões
No capítulo intitulado “Deem-me
o Homem, Encontrarei o Crime”,
frase atribuída a Andrei Vyshinsky,
procurador dos processos de Moscovo de Joseph Stalin, o antigo primeiro-ministro desmente qualquer ligação à empresa Codecity a
não ser pelo facto de pertencer a
Carlos Santos Silva e Rui Pedro
Soares. “Se o Carlos e o Rui são
amigos de Sócrates; se estes fazem
um qualquer negócio entre si; então é evidente que Sócrates está
por detrás desse negócio – imputação por contacto. Eis, sem nenhum exagero, o glorioso começo
do processo marquês [escrito em
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caixa baixa no livro], iniciado com
base numa suspeita que não tem
um facto, um único facto, que [...]
me envolva”.
Segundo Sócrates, o “apartamento de Paris”, num processo
“iniciado pela rua e criado para a
rua [...], mostra, numa visão social
alargada, um símbolo acabado do
luxo com o qual se pretendeu retratar a minha vida” na capital
francesa. “No fundo, ele foi o meio
escolhido para desenvolver as
campanhas já iniciadas nos jornais, e vergonhosamente fomentadas pelos meus adversários políticos, apresentando-me não
como alguém que decidiu, depois
de uma intensa carreira política,
tirar um ano sabático para frequentar uma universidade, ao
mesmo tempo que acompanhava
os filhos no final do secundário,
mas como alguém que enriqueceu repentinamente por meios ignotos, que esconde a sua fortuna
e que vive dela num luxo ofensivo
para uma população mergulhada
numa crise económica e social
atroz.”
O último dos capítulos, “Peões
no Jogo dos Outros”, é dedicado ao
juiz português Carlos Alexandre –
e, por extensão, ao ex-juiz brasileiro Sérgio Moro.
“Moro e Alexandre. Há um fio
que os une e que é produto de um
certo storytelling – essa ambição
que as televisões, na verdade, nunca abandonaram: somos nós que
criamos os personagens. Certo: a
Globo dá a Moro o prémio de personalidade do ano; a SIC faz uma
entrevista de vida a Carlos Alexandre. O guião é o mesmo, variando
apenas o argumento para dar expressão ao gosto local, um pouco
mais glamoroso ali, um pouco
mais triste e manhoso aqui. Une-os uma certa visão heroica da história e um forte sentido de oportunidade.”
“Um novo paradigma surge em
resultado da moderna aliança entre os media e a justiça − o ‘superjuiz’. O combate à corrupção transforma-se na narrativa de construção do novo grande homem, que
atua em nome do povo. A pulsão
de fama tudo deixa para trás – o escrúpulo no cumprimento da lei, os
direitos individuais, as campanhas
difamatórias contra inocentes.”
“Como”, defende Sócrates noutro trecho, “os políticos dos dois lados já não podem aparecer, aparecem os juízes, a nova arma branca
da política”.
“Mas não sejamos ingénuos: a
motivação primordial, a força propulsora, é a política. No essencial,
o processo Marquês serviu para
impedir a minha candidatura a
Presidente da República, que a direita política dava como inevitável,
e para impedir igualmente a vitória do PS nas legislativas de 2015 –
e conseguiu as duas”, diz Sócrates.
Para concluir: “A agenda da direita foi isto: pura vingança.”
dnot@dn.pt
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Justiça. Marcelo
quer processos
com “fim visível
em tempo devido”
OPERAÇÃO MARQUÊS O PR insiste que quer
ver os grandes processos judiciais concluídos
até ao final do seu mandato (março de 2026).

Dia 15 de abril às 17h
assista ao debate

A DISLIPIDEMIA:
O QUE É? O QUE A CAUSA?
COMO SE TRATA?

DR. FRANCISCO
ARAÚJO

DRª. EMA
PAULINO

Especialista em Medicina
Interna, Hospital dos
Lusíadas e Presidente
eleito da SPA

Farmacêutica Comunitária,
Farmácia Nuno Álvares
e Membro do Comité
Executivo da Federação
Internacional Farmacêutica

ASSISTA EM DIRETO A PARTIR
DO SITE DO JORNAL DE NOTÍCIAS

TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

A

“

té ao final deste mandato
[março de 2026], que acaba de se iniciar, gostaria
muito que os portugueses ficassem com a sensação de
que os processos têm um fim visível em tempo devido, mas agora
isso não compete ao Presidente da
República estar a concretizar aplicando ao processo A, B, C, D.”
Sem querer comentar especificamente a decisão instrutória de
sexta-feira sobre a “Operação Marquês”, mas tendo sido questionado
sobre isso, o Presidente da República aproveitou, ontem, para mais
uma vez insistir na ideia de que a
Justiça deve ser “rápida”. E até estabeleceu uma marca temporal:
março de 2026 (o fim do seu mandato em Belém).
“O que eu posso dizer é que gostaria que o maior número de processos – se fosse possível todos os
processos, que eu sei que é difícil –
vindos do passado ou iniciados
neste mandato pudessem ter uma
conclusão durante” este mandato,
afirmou. Lembrando ainda que
“no mandato anterior, disse, ao terminar o mandato, que tinha ficado
feliz por processos que não tinham
avançado durante muito tempo terem avançado alguma coisa durante o mandato presidencial que

“Gostaria muito que os
portugueses ficassem
com a sensação de que
os processos têm um
fim visível em tempo
devido. Mas não
compete ao PR estar a
concretizar aplicando
ao processo A, B, C, D.”
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República

estava a terminar”. Quanto à substância da decisão – onde caíram todas as acusações de corrupção sobre José Sócrates –, o Presidente da
República escusou-se a comentários: “Sabem que o Presidente da
República nunca comenta decisões dos tribunais. Não comenta
decisões definitivas dos tribunais,
que são aquelas em que já não há
sequer recurso, portanto transitadas em julgado. Por maioria de razão não comenta um processo que
está numa fase ainda muito distante desse momento final”, explicou.
Quem comentou foi, isso sim, o
candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. “Um sistema que
dá como comprovado que um ex-PM é corrupto, mas não o condena enquanto tal, é um sistema
doente. Não podemos continuar
assim. É a nossa democracia que
está em causa”, escreveu Carlos
Moedas nas redes sociais.
Ontem foram conhecidos mais
detalhes da decisão proferida sexta-feira pelo juiz Ivo Rosa. O magistrado ordenou, por exemplo, o levantamento imediato do arresto de
vários bens imóveis dos arguidos,
designadamente três casas localizadas em S. Martinho (Sintra), o
Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, adquirido pela ex-mulher de Sócrates Sofia Fava, um
apartamento de seis assoalhadas
na avenida President Wilson, em
Paris, dois imóveis no Cacém e um
apartamento de luxo no edifício
Heron Castilho, em Lisboa.
A decisão foi tomada porque não
foi considerado provado que Sócrates tenha recebido subornos enquanto primeiro-ministro – e
aqueles bens estavam arrestados
por ligação a isso. O ex-PM chegou
à decisão de sexta acusado de 31
crimes e saiu de lá pronunciado
por seis (três de branqueamento e
três de falsificação de documentos). Só cinco dos 28 acusados vão
a julgamento. Dos 188 crimes iniciais sobraram 17.
joao.p.henriques@dn.pt
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DIANA QUINTELA / GLOBAL IMAGENS

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Dezenas de políticos de vários partidos
associaram-se às cerimónias fúnebres do ex-ministro e ex-dirigente do PS Jorge Coelho. O
Presidente da República foi ao velório na Basílica
da Estrela, em Lisboa, sexta-feira à noite.

Retrato do antigo ministro e antigo
dirigente do PS utilizado nas
cerimónias fúnebres.

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Funeral. Amigos
e cravos vermelhos
para Jorge Coelho
TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

MIGUEL PEREIRA DA SILVA / GLOBAL IMAGENS

O líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pela mulher, Fernanda
Tadeu, ontem, depois da missa de corpo presente na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Depois da missa na Basílica da Estrela, o corpo seguiu para a terra natal de Jorge Coelho,
Mangualde, no distrito de Viseu. Foi enterrado no cemitério de Santiago de Cassurrães.

árias dezenas de pessoas compareceram, ontem de manhã, na Basílica da
V
Estrela, em Lisboa, para missa de corpo presente do antigo dirigente do PS e ex-ministro Jorge Coelho, que morreu quarta-feira,
com 66 anos, vítima de ataque cardíaco.
O essencial do núcleo dirigente do PS –
começando pelo líder do partido, António
Costa – mas também membros de outros
partidos, como por exemplo Miguel Relvas,
antigo n.º 2 de Passos Coelho na liderança
do PSD – associou-se às cerimónias fúnebres. O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, marcou presença no velório, sexta-feira à noite.
António Costa falou do seu antigo camarada como “um elemento sempre fundamental nos momentos mais difíceis da
vida do PS, seja na construção das alegrias,
seja a suportar as tristezas”. E mesmo agora, estando formalmente fora da política,
de facto não o estava: “Nunca foi uma pessoa que deixasse de estar ativa e também
necessariamente na vida política. Sei por
mim próprio, que tive o privilégio de o poder ouvir muitas vezes, ainda recentemen-

te, quando das opções que tivemos de fazer
sobre as eleições presidenciais”.
Por isso, disse, “no PS estamos todos ainda profundamente emocionados e estaremos para sempre, porque ele foi para sucessivas gerações uma referência, um guia,
um amigo, um companheiro”. Sendo além
disso “natural” que tenham aparecido nas
cerimónias fúnebres pessoas dos mais diversos quadrantes políticos – Jorge Coelho
sempre teve esse “condão” de fazer “amizades em todo o sítio por onde passava”.
Da Basílica da Estrela o corpo seguiu para
a terra natal de Jorge Coelho, Mangualde, no
distrito de Viseu, onde foi o funeral (os restos mortais foram colocados no jazigo da família no cemitério de Santiago de Cassurrães). Centenas de pessoas estiveram no
centro de Mangualde para um último adeus,
com lágrimas, palmas e cravos vermelhos
atirados ao cortejo fúnebre. “Uma pessoa irrepetível”, tanto amigo do secretário-geral
da ONU “como do mais humilde dos pastores”, sintetizou o presidente da câmara, Elísio Oliveira.
joao.p.henriques@dn.pt
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Opinião
Carlos Eduardo Reis

Opinião
Joana Amaral Dias

Hospital Militar de Belém

A pandemia não pode nem
deve significar falta de rigor
na gestão das contas públicas

A

pandemia provocada pela covid-19 obrigou a inúmeros esforços, empregues de forma
transversal por toda a sociedade
portuguesa, bem como à edificação de
inúmeras valências para a contenção e a
mitigação dos seus efeitos.
Hoje, a experiência decorrente deste
fenómeno oferece leituras especialmente importantes e que não podem ser
ignoradas.
Uma das principais falhas apontadas às
entidades públicas no controlo da pandemia foi a sua desorganização na gestão
dos recursos disponíveis. Ao contrário de
países como a Itália, onde a pandemia
surge de forma fugaz e sem aviso, Portugal não pode apontar como desculpa a
falta de tempo para se preparar.
A urgência e a necessidade de edificar
capacidades de resposta tinha um objetivo claro, que motivou um esforço conjunto que incluiu todos os portugueses. Era
evidente que precisávamos de estar unidos para combater esta ameaça, contudo
esse apoio não se traduzia na entrega de
um “cheque em branco” ao governo.
Entre as valências edificadas para este
combate, destaco a reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém, transformado em Centro de Acolhimento Militar
Covid-19.
Inicialmente, quando as obras foram
anunciadas, em março de 2020, o orçamento apresentado pelo governo situava-se em 750 mil euros. O objetivo fundamental era a disponibilização de camas o
mais rapidamente possível, através de
uma intervenção que se deveria revelar a

Sabemos que a Defesa
Nacional é uma área
que tem sido fustigada
por infelizes
acontecimentos ao
longo dos últimos
anos e não podemos
deixar que esta
imagem perdure.

mínima para atingir o objetivo proposto.
Sabemos que não foi isso que aconteceu. Contas feitas, o valor inicialmente
previsto sofreu uma derrapagem e ascendeu aos 2,6 milhões de euros, valor ao
qual deve ser acrescentado o IVA.
O PSD não deixou de acompanhar este
processo e, desde o primeiro momento,
diligenciou no sentido de apurar os motivos desta derrapagem através de todos os
meios disponíveis para o efeito. Com os
olhos postos no futuro, perguntámos qual
seria a utilidade do Hospital Militar de Belém assim que o seu propósito fosse servido. Na procura dos factos sobre este processo, os esforços do PSD esbarraram por
diversas ocasiões em considerações vagas
sobre o assunto. Os factos que emergiam
com o tempo, além de insuficientes, careciam de coerência. Não desistimos, porque é preciso clarificar este processo, e
hoje os resultados estão à vista.
Face ao pedido de uma auditoria sobre
esta obra à Inspeção-Geral de Defesa Nacional, que, uma vez concluída, foi enviada diretamente ao Tribunal de Contas
sem a necessária apreciação pelo Parlamento, o PSD apresentou um requerimento a solicitar a cópia deste documento, cujo conteúdo tem agora sido amplamente noticiado pelos órgãos de
comunicação social.
Esta é a imagem daquele que tem sido
o trabalho do Partido Social-Democrata
na Defesa Nacional. Sabemos que esta é
uma área que tem sido fustigada por infelizes acontecimentos ao longo dos últimos anos e não podemos deixar que esta
imagem perdure.
A condução destes processos deve ser
feita de forma célere e transparente.
A Defesa Nacional é uma área de soberania, que merece um elevado respeito e
não pode estar permanentemente marcada por estes acontecimentos. A pandemia não pode nem deve ser motivo para
que exista falta de rigor na gestão dos recursos disponíveis.
Continuaremos a trabalhar no sentido
de dar luz a este processo, assumindo o
compromisso para chegar ao fundo da
questão, sem jogos políticos e preconceitos normativos. Os portugueses não merecem menos do que isto.
Deputado na AR GP/PSD.

O camelo e o ministro

Q

uando os ultra-ricos suplicam
por pagar mais impostos, alguma coisa está errada. Quando esses ultra-ricos rogam
para que os taxem e, ainda por cima,
ninguém lhes liga nenhuma, alguma
coisa está mesmo muito errada.
Globalmente, com o coronavírus, os
trabalhadores perderam cerca de 4 biliões de euros. Os milionários ganharam
quase 4 biliões. Trata-se da maior transferência de riqueza num tão curto espaço de tempo na história da humanidade,
e o nosso país não é excepção. Esta semana, a Forbes apresentou o seu ranking
anual desta fauna e confirmou níveis de
enriquecimento sem precedentes. Em
2020, a coisa inchou de 660 para 2755
mega-afortunados, sendo que 493 são
estreias, com uma percentagem considerável a lucrar à tripa-forra durante este
negro período.
No meio desta pornográfica abundância para um punhado de gente, há ultra-ricos que gritam na praça pública “venham tributar-nos”. O ano passado, um
grupo de 83 indivíduos desta especial espécie, provenientes de mais de meia dúzia de países, propôs que os decisores
públicos lhes aumentassem os impostos. Até escreveram uma carta: ”Os problemas causados e revelados pelo covid-19 não podem ser resolvidos com caridade. Os líderes dos governos têm de
assumir a responsabilidade de captar os
fundos necessários e gastá-los de uma
forma justa – em saúde, educação e segurança. Pedimos que aumentem os im-

É mais fácil um
camelo passar por um
buraco de agulha do
que um rico entrar no
reino de Deus? Pois.
Mas os últimos na fila
para entrar são
mesmo os
governantes.
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postos cobrados a pessoas como nós.
Imediatamente”, apelaram. Já os Patriotic Millionaires são um grupo que pretende que estes neófitos sultões e xás
também dêem maiores contribuições.
Aliás, até mesmo o FMI, pela voz de Vítor
Gaspar, sugeriu agora taxar os indivíduos e empresas mais ricas, lembrando
que há multinacionais que prosperaram
nos mercados de capitais no meio desta
hetacombe. O ex-ministro chegou a dizer que é preciso “um esforço mundial
para combater a evasão fiscal e assegurar que as grandes empresas pagam a
sua justa parte”. Também tu, FMI?! Aquele que tem sido responsável (inclusive
em Portugal) pela implementação de
programas de austeridade que desprotegem trabalhadores, esbulham recursos e degradam a vida das populações? A
sério?
Quando os ultra-ricos suplicam para
pagar mais impostos, alguma coisa está
errada, não é? Será consciência pesada?
Culpa? Nada disso. Considerando que
qualquer uma dessas grandes fortunas
pode colocar o seu dinheiro em refúgios
fiscais, é evidente que se trata de pensamento estratégico, noção de que não há
capitalismo sem Estado e de que o boom
no topo, apesar do brutal declínio da actividade económica, representa o crescimento da concentração de poder político e económico nas mãos de muito poucos. Ou seja, estamos já numa vereda
muito arriscada, cheia de alçapões e armadilhas a que os governos deveriam
atender. Ironicamente, são alguns dos
‘donos disto tudo’ que mostram realismo, enquanto muitos decisores públicos por esse mundo fora não passam de
chusmas de cobardes, receosos de enfrentar poderes fácticos (nomeadamente a questão dos offshores), incapazes de
cumprir os mínimos: defender os interesses das populações, que entretanto
dormitam, exauridas, atordoadas com a
miséria e paralisadas pelo instigado
medo. É mais fácil um camelo passar por
um buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Pois. Mas os últimos na fila para entrar nos céus são mesmo os governantes. Embora nem sempre respeitem a ordem.
Psicóloga clínica. Escreve
de acordo com a antiga ortografia.

13

Diário de Notícias Domingo 11/4/2021

Opinião
Sebastião
Bugalho

O futuro

P

ara o regime, haverá sempre um
antes e um depois da Operação
Marquês. A gravidade das acusações a um ex-primeiro-ministro, independentemente do número
que chegue a julgamento, torna o processo definidor do modo como o país se
olha e vê. O tempo até lá será longo, facilitando sentenças que antecedam a dita.
Para José Sócrates, diz, trata-se de uma
batalha política. Para a Justiça, nota-se,
trata-se de uma guerra por si mesma.
Para o país, é um reflexo desagradável do
que foi ou se deixou ser. Na política, desde sexta-feira as consequências são previsíveis: o Chega ganhou uma bandeira,
António Costa recuperou o receio de um
adversário e Rui Rio, o único líder partidário com um discurso consistentemente belicoso contra o Ministério Público, uma janela.
Para a direita como um todo, os crimes de Sócrates correspondem a algo irresistível. Não apenas pelos seus traços
escandalosos, um ex-primeiro-ministro
financiado em milhares de euros por levantamentos de um empresário, mas
pela convicção generalizada dos portugueses de que há, de facto, culpa. No
eleitorado não-socialista, então, a crença é quase visceral. E lendo a acusação
de ponta a outra fica difícil não comungar do sentimento. Mas, sendo esta coluna política, há que perguntar: será que
chega?
José Sócrates foi detido em 2014, em
véspera de ano eleitoral, e abandonou a
militância do PS em 2018. António Cos-

Se a Justiça deve
estar à altura da
Operação Marquês, a
direita tem de estar à
altura da sua situação
política. E o seu
cruzamento, até
agora, não beneficiou
nenhuma das duas.

Opinião
José
Mendes

Nova primavera,
velho outono
ta, desde a primeira hora, demarcou-se
implacavelmente do seu ex-secretário-geral. “Lutará pela sua verdade” matou
ou tentou matar o assunto logo de início. Em 2018, mais uma vez em vésperas
eleitorais, João Galamba veio assumir
“vergonha” pelas acusações feitas ao homem que o levou para o Parlamento.
Carlos César, célebre pináculo de virtudes republicanas, utilizou o mesmo termo: “A vergonha até é maior, porque era
primeiro-ministro.”
Preparação de terreno não é, portanto, algo que falte ao PS. Os quase sete
anos que o processo Marquês tem foram, afinal, sete anos de poder socialista; com quadros socráticos mas popularidades costistas, e de direita amorfa. Eu
lembro-me bem de ouvir o PSD fazer
oposição à ‘geringonça’, entre 2015 e
2017, falando de Sócrates, bancarrotas e
tudo o mais. Não chegou. Perdeu autárquicas, europeias e legislativas desde
então. Lembro-me também de ouvir todos os partidos à direita focarem os seus
programas de 2019 em alívios fiscais.
Também não chegou. Perdeu-se, e perdeu-se a sério. E lembro-me igualmente
de ouvir os sussurros, para não dizer lamentos, de que a direita só voltará a governar quando isto for novamente ao
charco ou, pelo menos, de que só se mudará o que tem de ser mudado com uma
nova situação de emergência.
Admito: concordo com tudo. A governação de Sócrates foi uma autêntica
ameaça à democracia, da interferência
na PGR ao condicionamento da imprensa, e deixou o país falido. A carga fiscal em Portugal é hoje alucinante e previsivelmente insaciável. E, não é mentira, a direita parece condenada a chegar
apenas ao poder em situações de crise
ou aflição nacional. Mas que nada disto,
até agora, serviu para derrotar o Partido
Socialista de António Costa, não, não
serviu. Sem futuro, sem projeto, sem líderes, sem mais do que isto, a construção de uma alternativa resume-se a uma
miragem.
Se a Justiça deve estar à altura da Operação Marquês, a direita tem de estar à
altura da sua situação política. E o seu
cruzamento, até agora, não beneficiou
nenhuma das duas.
Colunista.

O

país está a braços com a saída
de um duro confinamento,
procurando o justo equilíbrio
entre a retoma da atividade
económica e a observação das regras sanitárias. Nas ruas, as pessoas exteriorizam sentimentos mistos, alternando,
por vezes na mesma frase, esperança e
desalento, coragem e medo. Sinais da incerteza. A alegria apressada com que
vejo mulheres e homens a aprontar esplanadas, sorrindo nervosamente para
os transeuntes na expectativa de os ver
clientes, remete-me para uma cena de
filme da Segunda Guerra, em que as pessoas se atropelavam no lapso que decorria entre dois bombardeamentos sucessivos, num frenesim de quem tudo queria viver e fazer naquela brecha de paz.
As crianças e os jovens voltaram a popular a urbe, trouxeram o colorido das suas
roupas e mochilas e os gritinhos de adolescentes que rivalizam com o chilrear
primaveril da passarada. A meu ver, os
idosos parecem ser o motor da retoma.
Vejo-os mais confiantes, à conversa nas
esplanadas, aos pares, ou na frutaria.
Nas inevitáveis rasantes pelos passeios,
apuro os ouvidos e ouço-os falar das vacinas. Que agora se sentem mais seguros
e que em breve poderão retomar as tertúlias dos bancos de jardim, fazendo-se
companhia e desejando muito voltar a
ter os netos ao alcance de um olhar.
Passo os olhos pelos jornais e, por deformação de personalidade, detenho-me nos títulos que sugerem coisas
boas, notícias positivas, problemas resolvidos e, sobretudo, pessoas que estão

Comentam, teorizam,
acusam, como
sanguessugas, na
certeza escondida de
que, no final do dia,
os bons tratarão
também deles. São os
que nasceram no seu
outono e por lá
ficaram desde então.
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do lado da solução. Confesso que tenho
um grande apreço por Graça Freitas, a
nossa diretora-geral da Saúde. Gosto da
sua tranquilidade e ponderação, atributos sem substituto para a função e a tarefa que lhe caíram em mãos. Inspira-me
confiança, não é mulher de precipitações. Por detrás daquela face e voz cândidas está uma profissional resiliente,
que não recua, que decide com base na
melhor ciência disponível, mesmo que
aqui e ali possa não ter comunicado da
melhor forma. Afinal, quem estava preparado para um desafio e uma responsabilidade desta sorte? Gosto também
de Gouveia e Melo, o nosso vice-almirante que agarrou a logística do aprovisionamento, distribuição e administração das vacinas anticovid com a competência de quem já habitou em teatro de
guerra. Não entra nos jogos de palavras,
que quase sempre são rasteiras mal lançadas pelos que não fazem. Conhece a
sua missão e a linha firme, nem sempre
reta, que conduzirá, a nós e a ele, à imunidade. Tendo servido em Tancos há
mais ou menos três décadas, não esqueci a admiração pelo compromisso que a
instituição militar mantém com aqueles
a quem serve, bem patente num padrão
de comunicação enxuto e objetivo. O
vice-almirante não abre brechas, tem
uma missão e vai cumpri-la, fazendo
muito e dizendo pouco.
Por esta altura, o leitor deve estar já a
forjar na sua mente a pergunta sacramental: “Qual é o ponto desta crónica?”
Eu vou responder. A inquietação que me
impele a escrever esta semana é a dicotomia entre dois mundos. O real, que procurei retratar, das pessoas que enfeitam
as esplanadas, sorriem nas ruas, ainda
que timidamente, saltitam para as escolas, tratam da vacinação e ajudam a criar
as condições para uma primavera anticovid. E o outro, que paira e não me seduz, dos que habitam o mundo das construções negativas, das críticas, da hiperbolização dos problemas, e que nunca,
sim, nunca, estão do lado da solução. Comentam, teorizam, acusam, como sanguessugas, na certeza escondida de que,
no final do dia, os bons tratarão também
deles. São os que nasceram no seu outono e por lá ficaram desde então.
Deputado e professor catedrático.
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Mais de metade
dos portugueses
não tenciona
fazer férias
SONDAGEM Entre os que afirmam o contrário, a maioria vai
gozá-las em Portugal, numa casa alugada, hotel ou segunda
residência, e prevê gastar o mesmo do que no ano passado.

Efeitos da pandemia em 2021
Férias
Qual o seu plano em relação às férias deste ano?
Onde tenciona fazer?
(48% do total de inquiridos)

52

%

%

Não
tenciona
fazer
férias

no estrangeiro

10%

Tenciona
fazer
férias

90%

em Portugal

Local escolhido para as férias

Gastos em relação às últimas férias

(43% do total de inquiridos)

24%

Casa alugada

%
Gastar o
mesmo

11%

Hotel

Gastar
mais

Segunda residência

23%
19%
13%

No lar

4% Ns/nr

9%

Casa de amigos/familiares

4%

Parque de campismo

21%
TEXTO JOÃO QUEIROZ

M

ais de 50% da população portuguesa não tenciona fazer férias este
ano – é, sobretudo, no Norte e
na Área Metropolitana do Porto (AMP) que essa tendência
se verifica com valores acima
da média nacional. A sondagem da Aximage para o DN, JN
e TSF revela também que, entre aqueles que planeiam fazer
férias, a grande maioria vai gozá-las dentro das fronteiras
nacionais (90%) e estima realizar os mesmos gastos do que
no ano passado (64%).
Num tempo em que a pandemia condiciona fortemente a mobilidade, não espanta
que apenas 5% dos inquiridos
pretendam viajar para o estrangeiro durante o descanso
anual.
O mesmo princípio de prudência observa-se nas despesas previstas para o verão. Dos
48% que tencionam fazer férias, só 11% admitem gastar
mais do que no ano passado,
valor que sobe para 21% quando se consideram aqueles que
admitem despender uma
quantia menor. É no Centro,
na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e no Sul e ilhas que
cerca de um quarto das pessoas pretende poupar face a
2020, enquanto no Norte 21%
pensam gastar mais, quase o
dobro ou mesmo o triplo em
relação às outras regiões.
O estudo conclui que, dos
43% que farão férias no país, a
maior parte vai fazê-lo em casa
alugada (24%), num hotel
(23%) ou em segunda residên-

Gastar menos

cia (19%). É interessante verificar que é sobretudo no Norte
(43%) e na AMP (23%) que vive
quem escolhe uma unidade
hoteleira para o descanso.
44% a perder rendimento
Nestas circunstâncias tão incertas, 52% dos habitantes da
Grande Lisboa pensam tirar
férias, percentagem igual ao
do total nacional. Já o Norte
(59%) e a AMP (55%) encontram-se acima da tendência
nacional dos que não tencionam fazê-lo, tal como as pessoas com 65 ou mais anos
(59%).
A sondagem debruça-se
também sobre o impacto da
crise sanitária nos rendimentos, que se cruza com os pla-

Classes baixas
adiaram menos
compras avultadas
A decisão de adiar uma
despesa avultada afetou
menos a classe D (63%), a
mais vulnerável, e as pessoas
com 65 ou mais anos (86%).
Foi na Área Metropolitana de
Lisboa que a maior
percentagem de inquiridos
declarou ter tido quebras
nos rendimentos (50%) e
afirmou ter adiado esse
gasto (51%). Foi também
nesta zona do país que
menos pessoas disseram ter
condições para fazer, ainda
em 2021, esse gasto
importante (39%).

nos dos portugueses para este
verão. Os dados apurados indicam que 44% dos inquiridos
declararam ter tido quebra
nos seus rendimentos, sendo
que a AML está claramente
acima da média (50%). São
mais os homens (47%) do que
as mulheres (42%) que afirmaram ter visto os rendimentos afetados, e provêm, sobretudo, do grupo etário entre os
35 e 49 anos.
Em relação ao nível de poupança, manteve-se para 70%
daqueles que não perderam
dinheiro. Dos 30% que afirmaram o contrário, o Grande
Porto apresenta um desempenho assinalável (43%) e a AML
também se destacou (32%).
Ou seja, foi nos dois maiores
centros urbanos onde se pôs
mais dinheiro de lado.
As outras regiões ficaram
abaixo da média nacional,
sendo de sublinhar que a população mais jovem, entre os
18 e os 34 anos, foi a que mais
se empenhou em poupar
(49%).
A sondagem da Aximage
avalia ainda o comportamento face a uma despesa ou compra de valor importante: 56%
responderam que não a adiaram. Dos 44% que tomaram
decisão contrária, esses deixaram de adquirir equipamentos para o lar e a viagem de férias.
Ainda assim, uma percentagem significativa (40%) espera concretizar essa despesa
importante até ao final deste
ano.
joao.queiroz@jn.pt

Autocaravana

1%
7%

Ns/nr

Rendimentos e nível de poupança
Teve ou não teve quebras no seu rendimento?
Em que medida

44

(56% do total de inquiridos)

%

%

Teve

Não teve

30%

aumentou

70%

manteve-se

Adiamento de despesa ou de compra com valor significativo
Adiou alguma?
De que tipo
(44% do total de inquiridos)

%

%

Não adiou

Adiou

Equipamento
para o lar

38%

Viagem de férias

23%

Compra de carro

18%

Compra de casa

18%

Outras respostas

3%

No futuro próximo, o que vai fazer?
(44% do total de inquiridos)

60% avançar para a compra até final do ano

40% não vão avançar

FICHA TÉCNICA A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, JN e TSF, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses
sobre temas relacionados com a atualidade. O trabalho de campo decorreu entre os dias 24 e 27 de março de 2021 e foram
recolhidas 830 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade
e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, idade, escolaridade e região. À amostra de 830 entrevistas
corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%.
A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
FONTE: AXIMAGE, BARÓMETRO DE MARÇO DE 2021
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Desconfinamento já faz sonhar
com um verão nas praias
TURISMO Dois confinamentos depois, os portugueses traçam planos para o Algarve
e os Açores, mas também pensam no estrangeiro.

MARIA JOÃO GALA/GLOBAL IMAGENS

salienta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. Alerta para que “tudo dependerá da capacidade de controlar a
pandemia”.
As cautelas são mencionadas
por todas as regiões, sendo o sentimento geral de um otimismo moderado.
A Madeira, já na Páscoa, contou
com alguns residentes. O verão
poderá não ser diferente. “Sabemos que os operadores estão a
apostar na Madeira e em Porto
Santo. Inclusivamente, no caso de
Porto Santo, já estão à venda programas através de voos charter,
com saídas de Lisboa e do Porto, e
a própria TAP está interessada na
ilha, para onde lançou uma campanha de verão agressiva para viagens regulares”, diz o secretário
Regional do Turismo, Eduardo Jesus.

O Algarve é um dos destinos preferidos.

O

desconfinamento está a
ser a conta-gotas, e ainda faltam muitas semanas até ao verão, mas
muitos começam já a traçar planos
de férias. Os principais destinos nacionais são aqueles que estão a despertar mais interesse, mas não só.
“Além dos destinos tradicionais
a nível nacional, como o Algarve,
Porto Santo e Madeira e Açores, os
nossos clientes já procuram destinos internacionais, que fazem parte das suas preferências, como as
Caraíbas, ilhas espanholas e outros
de proximidade, como Grécia, Turquia e Cabo Verde”, diz Pedro Quintela, diretor de Vendas e Marketing
da Agência Abreu.
O fator vacinação
“Do ponto de vista do turismo interno, temos a certeza de que Por-

tugal vai manter-se no topo das
preferências. Quanto a entradas, a
tendência seguirá o caminho que
os mercados emissores para Portugal permitirem na abertura dos
corredores aéreos e conforme a
evolução da pandemia”, disse.
A expectativa de Bruxelas é que,
até ao verão, 70% da população do
continente possa estar vacinada,
conferindo imunidade de grupo.
No ano passado, a atividade turística em Portugal foi suportada, sobretudo, pelos residentes. O Algarve foi um dos destinos escolhidos
e espera voltar a contar com turistas a partir de maio.
“A expectativa é de que o Algarve
possa beneficiar de uma procura
turística progressiva a partir de
meados do segundo trimestre e
que o verão possa ser mais forte do
que a época homóloga de 2020”,

Mercado interno
Uma das mudanças no turismo introduzidas pela covid foi a procura
por experiências em espaços rurais ou que permitam um maior
distanciamento. O Centro e o Alentejo também sentiram os efeitos da
pandemia, mas em menor dimensão. Neste ano poderão voltar a ser
escolhidos.
“Depois de meses tão difíceis, os
portugueses estão ansiosos por recuperar o tempo que perderam fechados em casa. Querem voltar a
sair e a viajar. Mas a cautela aconselha-nos a fazê-lo dentro do país”,
refere Pedro Machado, líder do Turismo do Centro.
“Acreditamos que, no caso do
Centro de Portugal, será o mercado interno o grande impulsionador da recuperação turística. Um
mercado interno que chamo de
‘alargado’, uma vez que temos indicadores que deixam antever que,
assim que for possível, haverá um
fluxo muito importante de visitantes de Espanha.”
Vítor Silva, presidente da Região
de Turismo do Alentejo, não esconde que o próximo verão será
“muito parecido com o de 2020,
isto é, assente sobretudo no turismo interno”.
“As perspetivas para o verão são
bastante moderadas, embora esperemos começar a ter algum movimento. Retoma a sério talvez só a
partir de 2022”, remata Vítor Costa,
presidente da Região de Turismo
de Lisboa.

Lua de mel é sinónimo de muito calor
Muitos dos casamentos
previstos para 2020 foram
reagendados para este ano.
O processo de
desconfinamento,
apresentado em março pelo
primeiro-ministro,
contempla a possibilidade
de que se comecem a
realizar casamentos a partir
de 19 de abril. Apesar de
haver dúvidas quanto à
realização de, pelo menos,
alguns momentos das
bodas, quem casa parece
não querer abdicar da lua

de mel. E nem a pandemia
afasta a ideia de uma
destino paradisíaco.
“Há uma procura acentuada
pelos habituais destinos de
luas de mel que no ano
passado foram adiadas e
serão realizadas este ano,
nomeadamente Dubai,
Maldivas, Tailândia,
Seychelles, Zanzibar, entre
outros”, diz Pedro Quintela,
diretor de vendas e
marketing da Agência
Abreu.

PUB

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA AUGI COURELAS
Comissão de Administração / NIPC 901517879
Rua Domingos Bomtempo, Lote 166 – Bairro Encosta do Mourigo 1685-186 Famões

EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA N.º 13
DA ASSEMBLEIA GERAL DE COMPROPRIETÁRIOS
Nos termos do n.º 5 da Lei 91/95, na sua redação atual pública em forma de extrato as deliberações produzidas na assembleia
geral da Administração Conjunta da AUGI Courelas, Montemor, Loures, realizada no dia vinte e sete de março de dois mil e
vinte e um, pelas dez horas, em segunda convocatória, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, na Estrada Nacional
8, Parque Adão Barata, Loures, reuniram-se em assembleia geral os comproprietários integrados na Administração Conjunta
da AUGI - Courelas Montemor, constituída pelo prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 69 da secção AA Freguesia
e Concelho de Loures, e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o n.º 6696/20090203, devidamente
convocada por anúncio no jornal “Diário de Noticias” de 12 de março de 2021 e enviada por via (mail) correio eletrónico a todos
os comproprietários e afixada na Junta da Freguesia de Loures, com a presença de 17 (dezassete) comproprietários, o que
representa 90,43% dos votos devidamente identificados no livro de presenças e ao abrigo do n.º 4 do artigo 9.º da Lei 91/95, na sua
redação atual, compareceram o Sr. Paulo Rui Amado, Arq.º Rui Paulo, Arq.º Miguel Lucena e o Dr. Fernando Vicente devidamente
credenciados pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Loures Dr. Bernardino Soares, com a seguinte ordem de trabalhos.
1. Eleição da Comissão de Administração (pedido de demissão do vogal)
2. Eleição da Comissão de Fiscalização para os anos 2019, 2020 e 2021.
3. Apreciação, discussão e votação das contas intercalares dos anos 2018, 2019 e 2020.
4. Apreciação, discussão e votação dos orçamentos para execução das obras de loteamento.
5. Apreciação, discussão e votação de pagamentos suplementares (€ 56 por m2 área de construção), para realização
das obras de loteamento.
6. Apreciação, discussão e votação da divisão da coisa comum.
a) Divisão por acordo de uso.
b) Divisão Judicial.
7. Comparticipações em atraso (ações a empreender).
8. Outros assuntos de interesse para a AUGI.
Após breve introdução das razões da convocatória da Assembleia pelo Presidente da Comissão da Administração, Sr. Sérgio
Miguel Luís Silva, de seguida passou-se à discussão dos pontos da convocatória. Primeiro: foi apresentada à Mesa uma
lista com os seguintes elementos para a Comissão de Administração: Presidente, Sr. Sérgio Miguel Luís Silva; Tesoureiro,
Sr. Manual Lopes Galvão; Vogal, Sr. Manuel Luís Soares Pinto. Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade. Segundo:
Foi proposto a recondução da Comissão de Fiscalização: Presidente, Sra. Mónica Sofia Luís Silva; Vogais: Sr. António Rosário
da Silva e Sr. Eduardo Manuel Gomes dos Santos. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Terceiro: a Comissão
de Administração apresentou o relatório e contas intercalares do ano de 2018, não tendo sido solicitados esclarecimentos
pela Assembleia, submetido a votação e aprovado por unanimidade. De seguida, foram apresentadas as contas intercalares
referentes ao ano de 2019, não tendo sido solicitados esclarecimentos pela Assembleia foram submetidas a votação e foram
aprovadas por unanimidade. Por último, foram também apresentadas à Assembleia as contas intercalares referentes ao ano
de 2020 e da mesma forma, sem que houvesse qualquer solicitação de esclarecimentos pela Assembleia, foram submetidas a
votação e aprovadas por unanimidade. Quarto: o Presidente da Comissão de Administração fez uma explanação das diligências
feitas por convite a nove empresas para apresentarem orçamentos para realização das obras de loteamento, designadamente;
A. Batista e Ravasco, Lda., Armando Cunha SA, Canana e Filhos, Lda., Construções Coelho & Filhos, Lda., Florindo e Filhos,
Lda., X2M Construções, Lda., RMGR Unipessoal, Lda., GOBSA Construções Lda e, Neves Ferrão, Lda. Apresentaram-se a
concurso quatro empresas: Construções Coelho & Saraiva, Lda., orçamento € 393.558,29, acrescido de IVA, RMGR Unipessoal,
Lda. Orçamento € 379.467,26, acrescido de IVA, GOBSA Construção Civil Lda. orçamento € 387.367,90, acrescido de IVA e
Neves Ferrão Lda. Orçamento de € 343.730,34, acrescido de IVA. Na apreciação e discussão das propostas verificou-se que,
por lapso, foi solicitado às empresas no caderno de encargos que as vias de rodagem fossem em betuminoso, em vez das
previstas no loteamento, que são em pedra calcária, existindo também alguns erros nas respetivas medições. Desta forma, foi
decidido por unanimidade solicitar às empresas a concurso as devidas correções, a serem entregues até 31 de outubro, em
envelope fechado e lacrado. A Empresa Construções Coelho & Saraiva, Lda. apresentou o seu melhor orçamento retificado
no valor de € 343.865,55; a empresa GABSA Construção civil, Lda., apresentou o seu melhor orçamento retificado no valor
de € 515.297,85; e a empresa Neves Ferrão, Lda. apresentou o seu melhor orçamento retificado no valor de € 297.558,27,
acrescido de IVA. Após discussão e apreciação deste orçamento, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade.
Quinto: O Presidente da Comissão informou os presentes de que para realização das obras de loteamento é necessário um
pagamento suplementar de € 56 por cada m2 de construção. Os lotes 1, 2, 8, e 9 com uma área de construção de 170 m2,
pagam o valor de € 9.520; os lotes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, com uma área de construção de 175 m2, pagam o
valor de € 9.800; os lotes 4, 5, 6, e 7, com uma área de 180 m2 pagam o valor de € 10.080; e o lote 3, com a área de construção
de 750 m2, paga o valor de € 42.000. Solicitaram esclarecimentos os comproprietários Sr. Manuel Luís Soares Pinto (lote, 3), o
Sr. Nuno Miguel Cruz Santos Capinha Caroça (lotes 18 e 19) e o Sr. Armando Jorge Mendonça Ramos (lote 11). Após os devidos
esclarecimentos, o Presidente da Comissão Sr. Sérgio Silva propôs que os valores a pagar fossem liquidados em 4 Tranches,
a vencerem em maio, julho, setembro e novembro de 2021. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Sexto:
o Presidente da Comissão informou que após o levantamento do alvará a Comissão de Administração estará em condições
de realizar a escritura da divisão da coisa comum, através de duas vias possíveis: a) Divisão por acordo de uso, b) Divisão
Judicial. Foi dada a palavra ao Dr. Fernando Vicente, que explicou aos presentes as diferenças entre a divisão por acordo de
uso e a divisão judicial, sendo que a divisão por acordo de uso pode ser realizada pela Comissão de Administração, através de
Cartório Notarial enquanto sai que a Divisão Judicial é realizada por intermédio de tribunal. Submetido a votação, foi aprovada
por unanimidade a divisão por acordo de uso. O Presidente da Comissão informou que a escritura irá realizar-se no Cartório
Notarial de Odivelas da Dra. Catarina Silva, Rua Alfredo Roque Gameiro, 20 A Odivelas. Sétimo: o Presidente da Comissão
informou que para se efetuar o levantamento do alvará de loteamento não poderá haver comparticipações em atraso; o Arq.º
Rui Paulo informou os comproprietários de que podem beneficiar de um desconto de 50% nas taxas a pagar ao Município de
Loures por cada lote, liquidando as comparticipações em atraso ou fazendo um plano de pagamento. O Presidente da Comissão
propôs a realização de reuniões individuais com cada um dos comproprietários com as comparticipações em atraso, por forma
a encontrar a melhor solução com a Comissão de Administração. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Não se
tendo produzido mais intervenções foi a sessão encerrada pelo Presidente da Comissão, Sr. Sérgio Silva, às doze horas e trinta
minutos e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da Comissão de Administração.
O Presidente Sérgio Silva e Vogal Manuel Pinto

ANA LARANJEIRO
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Infetados no Norte já são
mais do que em Lisboa

Opinião
Francisco
George

COVID-19 Boletim de sábado da DGS revela que o número de novos
infetados no Norte foi de 216, contra 153 em Lisboa e Vale do Tejo.
TEXTO JOÃO PEDRO HENRIQUES

A

teontem). Os números da “matriz
de risco” também se mantiveram
iguais aos de sexta: o índice de
transmissibilidade é de 1,02 e a incidência de 65,7 casos de infeção
por cem mil habitantes.
Quase três milhões de mortes
O balanço mundial da pandemia
feito ontem pela AFP revela que
desde o início da pandemia já morreram quase três milhões de pessoas (2 917 316 ). Ao todo, foram
diagnosticadas cerca de 134,6 milhões de pessoas que contraíram o
vírus. Na sexta-feira, foram registadas em todo o mundo 13 924 novas
mortes e 769 876 novos casos de infeção.
Os países que registaram o maior

No ranking mundial
das mortes per capita
desde o início da
pandemia, Portugal
está na 14.ª posição.
O país mais mortal
é a República Checa.

número de novas mortes nos seus
relatórios mais recentes são o Brasil (3 693), os Estados Unidos (931)
e o México (874).
Os Estados Unidos são, em números absolutos, o país mais afetado em termos de mortes (561 074)
e casos (cerca de 31 milhões de infetados, de acordo com a contagem
da Universidade Johns Hopkins.
Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil (348 718 mortes e
13, 38 milhões de infetados), o México (207 mil mortes e 2.27 milhões
de casos), a Índia (168,4 mil mortes
e 13,2 milhões de infetados) e o Reino Unido (127 mil mortes e 4,36 milhões de casos).
Em relação à população, a República Checa é o que apresenta o
maior número de mortes (259 por
cem mil habitantes), seguida pela
Hungria (238), Bósnia (222), Montenegro (216) e Bulgária (204). Neste ranking, Portugal está na 14ª posição (165 mortes por cem mil habitantes), logo atrás dos EUA (169) e
do Reino Unido. A posição portuguesa também é pior do que da
União Europeia no seu todo (143).
Em relação à população, o continente mais mortal é a América do
Norte (138 mortos por cem mil habitantes), seguido da América do
Sul (136) e da Europa (125). A Ásia
vem a seguir (9,5) depois África (8,5)
e por último Oceânia (2,3).

MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

pandemia de covid-19
em Portugal parece agora
estar a crescer mais a norte do que na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). O boletim
da DGS emitido ontem, sábado, revela que, nas últimas 24 horas, se
registaram mais novos infetados
no Norte (216) do que em LVT
(153). Já há meses que a pandemia
crescia sempre mais em Lisboa.
Seja como for, no totais de infetados desde o início da pandemia, o
Norte tem mais do que LVT (332,3
mil contra 313,4 mil).
O boletim de ontem da DGS notificou mais seis mortes vítimas de
covid e 601 nos infetados. E também 685 pessoas recuperadas, o
que permite concluir por uma evolução favorável da pandemia desde sexta-feira.
As mortes ocorreram em Lisboa
e Vale do Tejo (3), na região Centro
(1) e na região Norte (2). No Alentejo, Algarve e nas ilhas ninguém
morreu. O número de vítimas mortais, em Portugal, desde o início da
pandemia, ascende a 16910 pessoas. O número de infetados já vai
em 826 928.
A pressão sobre o SNS diminuiu.
466 pessoas estão internadas, menos vinte do que na sexta-feira.
Destas, 119 estão em unidades de
cuidados intensivos (menos nove
do que no boletim da DGS de an-

Há meses que a pandemia crescia mais em Lisboa e Vale do Tejo do que no Norte.

O fascínio dos vírus

R

econheça-se, desde
já, que o fascinante
mundo dos vírus é
conhecido há pouco

tempo.
Os cientistas, durante a primeira metade do século XX,
calculavam que estes agentes
podiam existir e provocar
doença, mas foi apenas na
outra metade do século que
foram identificados e estudados.
Como regra geral, consideram-se os vírus partículas tão
pequenas que, aliás, nem
apresentam sinais de vida,
nem de consumo de energia e
nem sequer se reproduzem.
Houve mesmo, por isso,
quem tivesse sugerido que
seriam partículas inertes que,
em determinadas situações,
poderiam originar doença,
incluindo sob a forma de epidemias ou pandemias (epidemias que se propagam, simultaneamente, em mais de
um continente).
Foi o desenvolvimento da
microscopia eletrónica, nos
anos 50, que permitiu perceber a dimensão dessas partículas, que são medidas em
nanómetros (ora, um nanómetro é, imagine-se, um milhão de vezes mais pequeno
que um milímetro). A título
de exemplo, repare-se que o
coronavírus pode ter, em média, 100 nanómetros, isto é,
ser 10 mil vezes mais pequeno do que um milímetro...
Além da dimensão ultrapequena dos vírus, há outras características comuns a estes
agentes que assumem particular importância e atualidade. Uma é a estabilidade que
apresentam fora das células.
No ambiente, mantêm sempre a mesma composição
morfológica e molecular (a
mesma constituição genética
e aparência). Mas provavelmente a mais importante das
características é a fase intracelular (depois de penetrarem nas células), quando perdem, então, aquela estabilidade, dão origem a alterações
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(designadas como mutações)
e, em consequência, a variantes, que resultam de um conjunto de mutações.
As doenças de natureza viral são muito diferentes umas
das outras e têm modos de
transmissão igualmente muito diversos. Eis os seguintes
exemplos, mais populares, de
transmissão: a raiva humana
pela mordedura de um cão
raivoso; a febre-amarela pela
picada de um mosquito; a hepatite A pela água contaminada; a sida pelo sangue e relações sexuais; o sarampo
pelo contacto próximo, tal
como a varicela, e, como se
sabe, a covid-19 pelas gotículas orais e nasais expelidas
por doentes.
Surgiu, assim, o conceito de
doença contagiosa, quer dizer, de uma doença que se
propaga, que se pega de um
doente a outras pessoas, e,
portanto, pode começar uma
cadeia de transmissão que
depois do período de incubação assegura a continuidade
do processo de transmissão
do vírus e da doença.
Compreende-se que a velocidade de propagação é tanto
mais alta quanto maior for o
número de pessoas que são
infetadas por cada doente,
ideia que levou à elaboração e
monitorização do chamado
índice de reprodução (o célebre R).
A história da virologia é recente, sublinha-se. Só em
1980 o mundo percebeu que
podem surgir novas doenças
com expressão epidémica
(VIH). Mas agora, em 2019,
todos assistiram à emergência inesperada de um novo fenómeno. Se é verdade que em
1980 não surgiram variantes
do VIH, agora as sucessivas
variantes do coronavírus geram outro nível de desafios.
Estes constituem o encantamento da saúde pública.
Médico especialista em saúde
pública.
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CIÊNCIA COM IMPACTO

Miguel Miranda
“A humanidade não lida bem com a incerteza”
IPMA A abrir a sua terceira temporada, a Ciência com Impacto recebeu o físico Miguel Miranda, presidente do IPMA –
Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Numa conversa dirigida por Paulo Caetano, um dos coordenadores desta
iniciativa, abordaram-se os temas mais atuais para as Ciências da Terra. Da previsão dos sismos, às profundezas do oceano,
das alterações climáticas até às consequências do clima nas pescas.
ENTREVISTA PAULO CAETANO*

Onde é que estamos a sentir os
maiores efeitos das alterações climáticas?

Mas não o preocupa a perspetiva
contrária? A falta de interesse da
política pela ciência ou a iliteracia
científica nos decisores políticos?

Nos oceanos estamos a sentir os
efeitos mais complexos. Nos continentes também sentimos essas mudanças, mas os seus efeitos não são
iguais em todas as zonas da terra.
O acesso à água doce é crítico para
a Humanidade…

Temos uma competição enorme
pela água doce. As zonas urbanas
estão a aumentar cada vez mais e,
até 2050, estima-se que haja mais
80% de necessidade de água potável. Do outro lado, temos a agricultura que, pressionada pelas mudanças climáticas, é um grande consumidor de água.
Estas mudanças no planeta sentem-se, também, na litosfera? Há
umas semanas tivemos um sismo
que foi fortemente sentido na região de Lisboa…

Sempre que temos um sismo toca
um sino de alarme: atenção que a litosfera mexe-se! Não a sentimos a
mexer, só damos pelos resultados –
que são os tremores de terra. Quando isso sucede é libertada uma grande quantidade de energia e, o facto
de isso ser repentino, retira-nos a capacidade de o poder controlar. E as
pessoas não sabem lidar com essa
incerteza. Aqui, o grande desafio é
prever o curto prazo e saber o que
fazer no curtíssimo prazo. Há umas
décadas, este problema nem existia.
Não sabíamos fazer nada, só nos
restava sofrer durante os dois minutos do sismo e irmos para debaixo
de uma mesa. Agora, o cenário é diferente. Temos capacidade automatizada para tomar decisões e podem-se criar algoritmos que sejam
capazes de fechar gás, parar comboios, ligar geradores de emergência… nós vamos trabalhar, dentro
de muito pouco tempo, no período
que medeia entre um sismo ser desencadeado e o momento em que o
sentimos. É nesse período ínfimo
que teremos de atuar.
E como é que isso pode ser feito?
Estamos a falar de minutos?

Depende do local e da profundidade onde o sismo acontece. Mas já
existe investigação em áreas tão es-

“Estamos à beira
de uma mudança
estrutural na nossa
capacidade de
acompanhar
a terra, os sismos
e os tsunamis.
Em breve
conseguiremos utilizar
as novas gerações de
cabos submarinos de
telecomunicações.”

tranhas como as variações da gravidade geradas pelos sismos, que são
medidas pelos mesmos sensores
que foram desenvolvidos para demonstrar a existência de ondas gravitacionais. Há equipas francesas e
norte-americanas a trabalhar nestes temas e acredito que estamos
perto de criar sistemas operacionais
capazes de aproveitar esse tempo.
Não para decisões humanas, mas
recorrendo a automatismos.
E em termos de tsunamis? Sei que é
uma das suas especialidades.

Estamos à beira de uma mudança
estrutural na nossa capacidade de
acompanhar a terra, os sismos e os
tsunamis. Em breve conseguiremos
utilizar as novas gerações de cabos
submarinos de telecomunicações,
onde serão colocados sensores que
transmitem informação a 300 mil
quilómetros por segundo – mais rápido do que qualquer tsunami. E
isso vai mudar completamente a
nossa capacidade de atuação.
Quando olhamos para a Terra, há
problemas transversais que têm de
ser enfrentados no curto prazo?

Claro que há. A Terra é única e todos

os sistemas naturais estão interligados. A dificuldade é conseguir monitorizá-los de forma eficiente. Mas
atenção: não podemos passar a vida
a tentar gerir os problemas de física
da Terra como se fossem problemas
mediáticos.
Refere-se ao recurso à ciência para
justificar decisões políticas?

O problema da política baseada em
ciência invadiu a nossa sociedade
de alto a baixo. E isso não é bom,
porque reduz a importância da política. É como se os políticos dissessem: eu não preciso de fazer escolhas, vou comprar um programa de
computador e, conforme as conclusões da ciência, tomo as minhas decisões. Como se o político se reduzisse a um algoritmo. Isto era ótimo
se a ciência fosse determinista e
soubesse, sem margem de erro, a
complexidade de todos os fenómenos envolvidos. Se assim fosse ficámos reduzidos ao big brother. Mas a
realidade não é essa. Felizmente, a
ciência é um work in progress e, em
cada fase, há sempre uma decisão
para ser tomada e essa é uma decisão política.
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Esse não é o problema principal da
Europa. A ciência não tem soluções
para todos os problemas, só para
aqueles que consegue simplificar.
A Física foi feita com uma base
conceptual que parte do princípio
que podemos simplificar a fenomenologia. Mas à medida que vamos acrescentado camadas de química, biologia, sociedade, economia, ecologia… a coisa começa a
complicar-se. O que nos leva ao
tema da ditadura. No fundo, uma
ditadura é uma visão simplista da
sociedade, que a reduz a uma
equação resolvida de forma autoritária. O caminho é o oposto deste. Temos de nos abrir à complexidade e à variabilidade e percebermos que ela faz parte da vida. A
ciência será sempre simplificação,
ilumina o caminho e tem de demonstrar capacidade de previsão.
Mas a política e a sociedade têm de
arriscar mais do que isso.
O mar é uma das competências do
IPMA e outro dos seus interesses
científicos. Que desafios é que se
colocam aqui?

O principal desafio é sermos capazes de antever que alterações teremos nos ecossistemas marinhos,
como consequência do aquecimento da água do mar. Mas não só.
Temos de conseguir criar uma pesca controlada e sustentável, combinando a defesa da qualidade das
pescarias com a defesa da qualidade de vida dos pescadores. A ciência terá, ainda, de ser capaz de encontrar novos princípios ativos
provenientes do mar, bem como
novos produtos alimentares, que
sejam capazes de desenhar o que
vai ser a alimentação do futuro.
* coordenador do Ciência com Impacto

Aceda ao podcast:
https://cienciacomimpacto.pt/pt/media/
podcasts/miguel-miranda-o-cientista-do-clima
Veja o filme em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZD
R06KhgFoA
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36 255 999,23 euros

Nápoles protesta contra restrições de lingerie na mão
Dezenas de lojistas saíram às ruas de Nápoles com
cartazes e roupa interior nas mãos em protesto pelas
restrições que permanecem em vigor na Campânia, a
região no sul de Itália que, devido ao número de
infeções por covid-19, se mantém na chamada zona
vermelha. A lingerie tornou-se um símbolo dos
protestos dos retalhistas porque a roupa interior é
considerada um artigo essencial e as lojas que as
vendem podem permanecer abertas durante o

confinamento, ao contrário do restante comércio,
classificado de não essencial. No bairro de Chiaia, os
lojistas formaram uma cadeia humana com roupa
interior feminina nas mãos e cartazes com mensagens
como: “Já não podemos pagar a renda e as contas”.
Além da Campânia, há restrições máximas em Puglia,
Vale de Aosta, e a Sardenha, que há um mês estava no
extremo oposto, além das províncias toscanas de
Florença e Prato. São 11,5 milhões de italianos afetados.

PUB

José Manuel Abreu Megre Pires
24 de Agosto de 1957 / 5 de abril de 2021
Engenheiro José Megre Pires, fundador da Gascan, S.A. e
assessor do Conselho de Administração, morreu em Lisboa
no dia 5 de abril. Profissional dedicado, por diversas décadas,
ao mercado do gás, deixa um vasto legado aos que trilharam
o segmento.
O Conselho de Administração e a equipa da Gascan expressam
uma profunda gratidão pela sua dedicação ao longo destes
anos e expressam também o seu profundo pesar por esta
triste notícia.
A cerimónia fúnebre, privada e íntima, teve lugar no dia 9 de
abril no Cemitério do Alto de S. João em Lisboa.
À família a Gascan endereça as mais sentidas condolências.

2

021-04-09 – “Lisboa,
Campus da Justiça, Tribunal Central de Instrução Criminal. Juiz
Ivo Nélson de Caires Baptista
Rosa.
17h14. Vamos ver agora outro aspeto, os valores entregues ao arguido José Sócrates... Ao arguido José Sócrates
foram imputados (pelo Ministério Público) três crimes de
corrupção passiva de titular de
cargo político, e tendo recebido por esses crimes os seguintes valores:
– 1 milhão de euros quanto ao
crime de corrupção passiva relativo aVale do Lobo;
– 29 milhões relativos aos negócios da Portugal Telecom;
– 3 972 500 euros relativos ao
Grupo Lena entre 2005 e 2011.
Para além destes montantes, a acusação alega que o arguido José Sócrates recebeu
ainda 2 283 499,93 euros
quanto à capacidade de influência como ex-primeiro
ministro nos anos de 2012 a
2014.
Assim, de acordo com o alegado na acusação, o arguido
José Sócrates, enquanto primeiro-ministro, auferiu a
quantia global de 33 972 500
mil euros provenientes da prática dos três crimes de corrupção. A este valor acresce o
montante de
2 283 499,93 euros relativamente a 2012 e 2014, o que
perfaz o montante global de
36 255 999,93 euros.
Em relação a estes valores,
que estavam na posse do arguido Carlos Santos Silva, segundo
a acusação na qualidade de fiduciário do arguido José Sócrates, a acusação considera que
foram entregues de forma direta ou indireta ao arguido José
Sócrates o valor global de
4 733 691,30 euros.
Para além destes montantes,
a acusação considera que o valor global existente na esfera do
arguido Carlos Santos Silva,
como fiduciário, foram utilizados no interesse do arguido José Sócrates as seguintes quantias:
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– 3 529 125,27 euros quanto à
aquisição da casa de Paris;
– 175 mil euros utilizados na
aquisição dos imóveis do Cacém e 600 mil euros utilizados
na aquisição do imóvel situado
na Rua Braamcamp.
Quantias em numerário entregues pelo arguido Carlos
Santos Silva ao arguido José
Sócrates entre 17-12-2010 e 11-11-2014 – de acordo com a
acusação, o arguido Carlos
Santos Silva realizou, a pedido
do arguido José Sócrates, 127
levantamentos em numerário,
no total de 993.200 euros, e que
fez chegar também em numerário a este arguido.
17h25. Atenta a análise da
prova e perante a factualidade
imputada aos arguidos, face ao
amplamente exposto [...], não
se mostra indiciado entre 2006
e 2011 a prática de nenhum ato
concreto do arguido José Sócrates de forma a que se lhe
possa imputar o crime de corrupção passiva de titular de
cargo político, contrário ou
não aos deveres de primeiro-ministro, ou seja, um crime de
corrupção passiva para ato lícito ou ilícito.
17h27. Os factos indicados
quanto às entregas em numerário indiciam, deste modo, a
existência de um mercadejar
com o cargo, por parte do primeiro-ministro, face ao arguido
Carlos Santos Silva, e por conseguinte uma invasão do campo da autonomia intencional
do Estado. Há que recordar o
facto de se mostrar indiciado
que o arguido José Sócrates
aceitou uma vantagem patrimonial no montante global de
1 727 398,56 euros [...].
17h30. Tendo em conta a
data da consumação do alegado crime, em 2006, esse crime
encontra-se prescrito pelo decurso do prazo de prescrição,
que são cinco anos.”
A Relação dirá se há ou não o
pecado da corrupção num sistema inspirado pelo Espírito
Santo.
Jornalista.
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Mercado interno consumiu 28 mil toneladas de bacalhau seco em 2020, mas a queda no consumo foi de 10%.

Venda de bacalhau no super não
compensou perda do turismo
QUEDA Consumo interno caiu mais de 10% com o fecho dos restaurantes e perda do turismo.
Mas, em 2020 os portugueses encheram o carrinho no super e a tendência continua em 2021.

TEXTO ANA MARCELA

O

s portugueses até podem
ter abastecido a despensa com bacalhau, mas os
327,2 milhões de euros
gastos no ano passado no super
com compras do fiel amigo seco e
congelado não foram suficientes
para segurar as perdas sofridas com
o fecho da restauração e a redução
drástica do turismo. O resultado é
uma queda acima de 10% do consumo interno. Importou-se menos
produto, mas também se exportou
menos: um recuo de 11,4%, para
16,2 mil toneladas nas vendas para
o exterior, com perda de 13,1% nas
receitas por via da exportação, para
105,2 milhões de euros.
No ano passado, Portugal importou 88,3 mil toneladas de bacalhau,
menos 12,6% face a 2019, no valor de
490,6 milhões de euros (-15,4%), de
acordo com informação facultada
pela Associação dos Industriais do
Bacalhau (AIB). Parte foi vendida
nos supermercados, com os consumidores nacionais a encher o carrinho de compras com 28 mil toneladas de bacalhau seco (+3%) e 8,9 mil

toneladas de ultracongelado (+11%),
resultando em vendas de 239,5 milhões de euros (+1%) e 87,7 milhões
de euros (+15%) deste produto, segundo os dados da NielsenIQ.
Uma tendência de crescimento
que se mantém neste arranque do
ano, com o novo confinamento a
dar certamente um novo impulso às
vendas. Até 7 de março vendeu-se
um total de 5,1 mil toneladas de bacalhau, das quais 3,7 mil em produto seco (+6%) e o restante em ultracongelado (+12%). Ou seja, gastaram 43,9 milhões de euros na
espécie, dos quais 29,9 milhões em
produto seco (-2%) e 14 milhões
(+15%) em bacalhau ultracongelado, revela a NielsenIQ.
Apesar destas compras, globalmente o setor não conseguiu compensar as perdas sofridas no canal
Horeca (hotéis, restaurantes e cafés)
- fechado durante os meses de confinamento e funcionando com limitações ao longo do ano - e, sobretudo, a perda de muitos milhões de turistas que por causa da pandemia
não visitaram Portugal. A AIB estima

que, no ano passado, “o consumo
tenha sofrido uma queda superior a
10%”, realidade que Paulo Mónica,
secretário-geral da AIB, atribui ,“em
grande medida,” à “diminuição extrema do fluxo de turistas e das restrições ao funcionamento da restauração impostas pelas medidas
de controlo sanitário à pandemia”.
Entregas em casa e novas
categorias no Brasil
Só com o fecho dos cafés, restaurantes e hotéis, a Riberalves viu desapa-

No ano passado,
Portugal importou
88,3 mil toneladas
de bacalhau, menos
12,6% face a 2019,
no valor de 490,6
milhões de euros.

recer entre 35% e 40% do seu volume de negócios. “O consumo do bacalhau cresceu no retalho, a grande
quebra foi mesmo na restauração,
uma parte importante do negócio
da Riberalves, cerca de 35% das vendas, o que afetou o negócio como
um todo”, reconhece Ricardo Alves.
“Tivemos uma quebra de 4% em
termos de quilos vendidos e uma
quebra de 12% em valor. Isso deveu-se à baixa do preço do bacalhau
que, ao longo do ano diminuiu em
mais de 10%, e à redução de vendas
como um todo, em quilos”, explica
o administrador.
Isto, apesar da subida de vendas
no super - “na ordem dos 10%” - e
de, mal a pandemia ter atirado os
portugueses para casa, a companhia ter avançado com entregas ao
domicílio. Primeiro em Lisboa,
usando a frota própria, mas depois
alargando a outras regiões. “Como
temos um conjunto de parceiros
que distribuem em exclusivo a marca Riberalves, a ideia é expandir
para o país. Chegar ao Porto, brevemente. É o nosso objetivo”, adianta
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Ricardo Alves, sem precisar uma
data. “Tivemos uma venda interessante no arranque e estabilizou. Estamos a falar de cerca de 3 a 4 toneladas de bacalhau”, revela.
No ano passado, a empresa faturou 132 milhões de euros, com as
exportações a valer cerca de 35% do
negócio da empresa nacional, tendo registado um “crescimento residual de cerca de 3”.Venderam 15 mil
toneladas de produto acabado no
mercado nacional e enviaram para
mercados como Brasil, Angola,
França, Martinica, Guadalupe ou
México um total de 5700 toneladas.
A grande fatia - 3600 toneladas - foi
para o Brasil, mercado para onde a
Riberalves planeia entrar com uma
nova categoria: os pré-cozinhados.
Será um mercado teste. “Já tivemos aprovação. As primeiras amostras já chegaram ao Brasil, esperamos em maio já ter produto nas
principais cadeias de distribuição à
venda para o consumidor”, revela
Ricardo Alves. Nos super brasileiro
irão estar disponíveis cinco referências - resultantes da parceria com
um produtor nacional - com marca
Riberalves: bacalhau à Brás, o escondinho de bacalhau (empadão),
bacalhau à Chefe (o Espiritual), as
Delícias de Bacalhau (croquetes redondos com molho bechamel)e bacalhau com natas.
“Vamos lançar também em Portugal ainda este ano. Está mais
avançado no Brasil, vimos uma
oportunidade maior nesse mercado, vimos uma categoria mal explorada no Brasil”, justifica.
Levar esta nova categoria para outros mercados externos ainda não
está nos planos. A estratégia passa
pela transferência do consumo de
bacalhau seco para demolhado.
“Para nós é o futuro, é um produto
muito mais cómodo” e onde se
pode adicionar marca e, com isso,
valor.
Expectativas para o ano
Ricardo Alves mantém um otimismo q.b. em relação a 2021. “A área
onde tivemos maior quebra foi a
restauração e acreditamos que pior
do que o ano passado não irá ser. O
objetivo é crescermos, porque a restauração vai melhorar, acreditamos
nós”, diz o administrador. “Aliás, estamos a recrutar porque acreditamos que as coisas vão melhorar
com a abertura da restauração. E o
objetivo é regressarmos aos números de 2019 em toneladas”, diz.
A companhia também planeia investir até 1,3 milhões de euros na redução da sua peugada carbónica.
“Temos de caminhar para o objetivo
da peugada carbónica zero e vamos
investir bastante, não sei se em parceria ou a sós, cerca de 1,2 a 1,3 milhões de euros, nas duas fábricas”,
diz. O projeto deverá passar, entre
outras intervenções, na instalação
de centrais fotovoltaicas.“As grandes
decisões serão tomadas até ao verão
e o projeto implementado até ao final do ano.” Com TERESA COSTA
ana.marcela@dinheirovivo.pt
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Menos de 2500 famílias numerosas
pediram redução do IVA da luz
ELETRICIDADE Agregados com potência até 6,9 kVA e 3 ou mais filhos têm IVA de 13% nos
primeiros 150 kWh mensais, mas têm de apresentar o pedido junto dos comercializadores.
TEXTO ILÍDIA PINTO

P

Dado que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos não
dispõe dos dados sobre quantas famílias numerosas fizeram este pedido, o DN/Dinheiro Vivo questionou diretamente EDP, Endesa,
Iberdrola, Galp e Goldenergy sobre
esta temática. As cinco empresas,
que, em conjunto, representam
93,4% do consumo de eletricidade
no mercado residencial português,
receberam 2.371 pedidos até ao
momento. Isto apesar dos dados
da Associação Portugues de Famílias Numerosas indicar que há, segundo os Censos 2011, em Portugal, mais de 154 mil famílias com
três ou mais filhos. O que significará que menos de 2% destes agregados terão solicitado a descida do
IVA da eletricidade.
Mas os próprios pressupostos
em que a medida assenta ajuda a
explicar o seu parco sucesso. A começar pelo facto de só lares com
potência contratada até 6,9 kVA poderem beneficiar do desconto. “
Para estas [famílias]é impossível terem contratada uma potência baixa, pela sua própria dinâmica familiar: têm muita roupa e louça para
lavar e passar a ferro, muita gente
para alimentar e, com o pai e a mãe
a trabalharem a tempo inteiro, têm
de realizar todas as tarefas em si-

multâneo. Assim, todas as famílias
que se encontram nesta situação ficam fora da medida”, defendeu a
Associação Portuguesa de Famílias
Numerosas, logo em setembro,
quando o Governo anunciou os
termos da redução do IVA da eletricidade.
Por outro lado, a associação considera que, ao ser aplicada sobre o
consumo global em vez de ter em
conta o consumo per capita,a redução do IVA da eletricidade “é totalmente injusta nos seus princípios”. E dá como exemplo “uma
pessoa sozinha que desperdice
energia e consuma até 100 Kwh

A redução do IVA para
13% só se aplica a
quem tem potência
contratada até 6,9
kVA, o que é
“especialmente
penalizador” para as
famílias numerosas.

NATACHA CARDOSO/GLOBAL IMAGENS

ouco mais de um mês depois da entrada em vigor
da redução adicional da
taxa de IVA de 13% para as
famílias numerosas, há menos de
2500 pedidos submetidos. O que
significa que menos de 2% das famílias numerosas em Portugal terão apresentado ao comercializador o comprovativo dessa condição para beneficiarem da redução
adicional do IVA. A Associação de
Defesa do Consumidor reclama
que o processo seja automático, a
Associação Portuguesa de Famílias
Numerosas pede que seja tido em
conta o consumo per capita e potências contratadas mais elevadas.
Em causa está a descida da taxa
de IVA da eletricidade para 13% na
componente do consumo em lares
com uma potência contratada de
até 6,9 kVA, que está em vigor, desde 1 de dezembro, para os primeiros 100 kWh gastos mensalmente
pelas famílias, mas que, a partir de
1 de março, foi alargado aos agregados com três ou mais fihos, com
a redução da taxa de IVA a aplicar-se nos primeiros 150 kWh consumidos. Mas, para isso, as famílias
numerosas teriam de fazer prova
junto do comercializador de eletricidade da sua condição de agregado alargado.

Dinâmicas familiares aumentam consumos todos os dias e não permitem contratar potências baixas.

(100Kwh mês por pessoa), tem IVA
reduzido, mas uma família de 8
pessoas que seja muito responsável no uso da energia e consuma
151 kwh (19 Kwh/mês por pessoa)
já paga o IVA mais elevado”. Desde
início que a associação apela à “revisão urgente” da legislação.
Para a Deco, a reduzida adesão
ao benefício não surpreende, precisamente por ter de ser a família a
pedir o desconto adicional, entregando documentos como a última
declaração do IRS ou de uma declaração da junta de freguesia comprovativa do agregado familiar.
Para a Deco, este processo deveria
ser automático, como já acontece
com quem usufrui da tarifa social.
“Os pressupostos de proatividade dos consumidores, disponibilidade de informação e adequação
dos procedimentos burocráticos já
demonstraram não funcionar neste tipo de apoios. Basta olhar para o
que se passou quando a atribuição
da tarifa social passou a ser automática, partindo de informação já
disponível nos sistemas do Estado,
nomeadamente na Autoridade Tributária e Segurança Social”, diz Pedro Silva, técnico da associação. O
processo passou a ser automatico
a partir de junho de 2016, altura em
que havia menos de 200 mil beneficiários de tarifa social de eletricidade em Portugal. Logo no trimestre seguinte o número diparou
para muito próximo dos 800 mil.
Estes são dados do Observatório
da Energia, cujo relatório destaca,
precisamente, que a experiência de
mais de dois anos de automaticidade na aplicação da tarifa social
de energia se tem revelado eficaz e
que os casos de atribuição indevida do benefício serão “residuais”. E
é nisso que a Deco se sustenta para
exigir igual tratamento automático
em matéria de redução do IVA para
famílias numerosas. “Os dados e
procedimentos estão disponíveis
para que a atribuição do referido
beneficio seja automático, e resulta de difícil compreensão que este
mecanismo não siga uma boa prática amplamente demonstrada no
setor. A comprovarem-se os números referidos – os pedidos corresponderem a menos de 2% do total
de famílias numerosas em Portugal
–, urge corrigir a legislação em vigor”, sublinha Pedro Silva.
ilidia.pinto@dinheirovivo
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BREVES

BE: adiar apoios
pode levar a
uma crise maior
A coordenadora do BE,
Catarina Martins, avisou
ontem que adiar o
pagamento dos apoios
sociais “é condenar a uma
crise maior” quem está a
sofrer, criticando o Governo
por “criar problemas à
concretização” do que foi
aprovado pelo parlamento.
Catarina Martins disse que
“neste momento, em que
reafirmamos o nosso
compromisso com todas as
lutas pela dignidade, pelo
apoio social, pela
solidariedade, reafirmamos
também a nossa exigência
de que os apoios sociais
cheguem quanto antes a
todos os que deles
precisam”, exigiu. “Não
fechamos os olhos à crise,
não adiamos a resposta,
não ficamos à espera que
passe porque para cada
pessoa, para cada família
que neste momento está
sem rendimentos, que
neste momento está a
sofrer, adiar o apoio é
condenar a uma crise
maior”, avisou.

Venda de
computadores
dispara 55%
A procura por computadores
continua imparável em 2021,
apesar dos problemas
logísticos e escassez de
componentes que se têm
verificado. No primeiro
trimestre de 2021, as vendas
de computadores - o que
inclui desktops, portáteis e
workstations - cresceu 55,2%
em comparação com o ano
anterior, uma medida
impressionante que reflete a
popularidade continuada
deste segmento durante a
pandemia de covid-19. Os
dados do mais recente
relatório trimestral da IDC
indicam que a Apple foi a
marca que mais cresceu
neste início de ano, com as
vendas de computadores
Mac a dispararem 111,5%. A
fabricante de Cupertino é a
quarta maior fabricante
mundial e a sua quota de
mercado subiu de 5,8% no
início de 2020 para os atuais
8%. No topo, a chinesa
Lenovo lidera o mercado,
com 24.3% de quota e um
crescimento de 59,1% em
unidades vendidas.
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Opinião
Marc Goergen

As mulheres dão mais sustentabilidade
à direção das empresas

REINALDO RODRIGUES/GLOBAL IMAGENS

N

o auge da pandemia de covid, as
medidas do confinamento imposto pelos governos levaram a
uma redução acentuada, na ordem dos 26 %, das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) – um dos gases com
efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento global – derivantes da atividade humana. Essas reduções drásticas na poluição ambiental lançaram o debate em torno
da construção de uma sociedade mais sustentável à escala mundial, uma vez ultrapassada a pandemia de covid. Creio que
um dos estudos mais recentes que conduzi
com vários colegas nos ajuda a perceber
como podemos fazer isso.
A conclusão principal do meu estudo é
que as empresas com liderança feminina
utilizam mais energias renováveis do que as
empresas com liderança exclusivamente
masculina. Cobrindo as 1500 firmas americanas classificadas pela Standard & Poors
no período de 2008 a 2016, o estudo também constata que a combinação de mulheres na direção das empresas e a utilização
de energias renováveis gera valor para os
acionistas. Esse é um resultado importante,
pois joga a favor das empresas não só em
termos de sustentabilidade, mas também
do ponto de vista da liderança feminina.
Penso que este foi o primeiro estudo que
se debruçou sobre o elo entre a presença
das mulheres na direção das empresas e o
consumo das energias renováveis. As Nações Unidas (ONU) definem energia renovável como aquela que é produzida a partir
da biomassa e de fontes solares, eólicas, residuais e hídricas em pequena escala. A
transição do consumo de energia fóssil ou
suja para a energia renovável ou limpa pelas empresas é um passo importante para
combater as alterações climáticas a nível
global. A Agência Americana para a Proteção da Energia (EPA, de American Energy
Protection Agency) calcula que, em 2018, as
empresas tenham sido responsáveis pela
maioria das emissões de gases com efeito
de estufa nos EUA. Isso significa que elas terão de envidar esforços substanciais para
fazer face às alterações climáticas a nível
global.
Por que razão se considera que as empresas lideradas por mulheres tenderão a promover mais a utilização das energias renováveis do que as empresas exclusivamente
dirigidas por homens? Em primeiro lugar,
as mulheres associam a moralidade e a ética à responsabilidade – como o dever de ze-

lar pelos outros e de mudar o mundo para
melhor, abordando os desafios que a sociedade enfrenta. Os homens, por sua vez, tendem a associar a moralidade e a ética aos
seus direitos – não interferir no direito dos
outros de viver uma vida plena. Em segundo lugar, os homens e as mulheres também
diferem na forma como ajudam o seu próximo. Para as mulheres, ajudar os outros
implica prestar-lhes cuidados e ajuda a longo prazo. Para os homens, ajudar tende a
consistir em intervenções heroicas pontuais ou a curto prazo. Uma vez que as alterações climáticas representam um desafio
monumental que a sociedade enfrenta e
que requer ações mais a longo prazo, prevê-se que as mulheres assumam um papel
mais ativo no seu combate.
Que provas temos de que as mulheres se
preocupam mais com a ética e a responsabilidade social das empresas (RSE) do que
os homens? Por outras palavras, na prática,
o que nos mostra que as mulheres na liderança das empresas são mais propensas a
levar a sério a RSE? As provas sugerem que
as diretoras tendem menos a envolver-se
em práticas comerciais consideradas nega-

Homens e mulheres
diferem na forma
de ajudar o
próximo. Para as
mulheres, ajudar os
outros implica
prestar-lhes
cuidados e ajuda a
longo prazo. Para os
homens, passa por
intervenções
heroicas pontuais
ou a curto prazo.

tivas pelas empresas de classificação de
RSE – como a MSCI KLD. Mais genericamente, as mulheres tendem a melhorar a
classificação de RSE e a reputação das empresas sob a sua alçada. Além disso, dispõem-se mais facilmente a divulgar informação sobre a RSE das suas empresas – e o
mercado bolsista preza mais essas divulgações voluntárias do que as feitas por empresas exclusivamente lideradas por homens. O meu estudo comprova todas estas
evidências com a descoberta da ligação entre as mulheres líderes empresariais e as
energias renováveis.
Mas será que as empresas têm a ganhar
com a promoção das energias renováveis?
Embora seja claramente do interesse da sociedade em geral, será que a RSE ambiental
gera valor financeiro para os detentores das
empresas implicadas? A resposta a esta pergunta não é simples. Estudos anteriores sobre o elo entre a RSE e o rendimento financeiro ou o valor empresarial obtiveram resultados contraditórios. Enquanto alguns
concluíram que a RSE gerava valor para os
acionistas, outros descobriram uma ligação negativa, e outros ainda não identificaram qualquer ligação entre as duas coisas.
Não obstante, várias análises abrangentes
dos estudos existentes tendem a indicar
que, na maioria dos casos, uma melhor RSE
corresponde a um incremento no rendimento financeiro. Da mesma forma, os estudos para determinar se as empresas dirigidas por mulheres têm melhor rendimento do que as lideradas por homens foram
inconclusivos. O meu estudo contribui
para enriquecer o nosso conhecimento,
dando destaque a um contexto em que a representação feminina na administração
das empresas e a RSE ambiental tendem
mais a contribuir para o rendimento financeiro. É o que acontece quando as duas coisas coexistem. Por outras palavras, o meu
estudo constata que é a combinação da representação feminina na administração
das empresas com uma maior utilização
das energias renováveis que conduz a um
incremento do valor e do rendimento empresarial.
Para concluir, aumentar o número de
mulheres na liderança das empresas é um
passo importante e necessário, que nos
permitirá avançar para uma sociedade
mais sustentável.
Professor de Finanças na IE Business School.
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Os murais são apenas
uma das
componentes
do futuro museu
ao ar livre dedicado
à pesca do “fiel amigo”,
que o empresário
Leonardo Aires
quer construir na
Gafanha da Nazaré.

Um dos vários murais pintados pelo artista cabo-verdiano António Conceição, que vão imortalizar a pesca do bacalhau.

Museu ao ar livre sobre a pesca
está a nascer em Ílhavo
AVEIRO António Conceição, artista plástico natural de Cabo Verde, apoiou-se em fotografias e
relatos antigos para pintar uma série de murais que mantêm viva a pesca do bacalhau.

Q

uem passa na Avenida
dos Bacalhoeiros, em
Ílhavo, no distrito de
Aveiro, não consegue ficar indiferente a um conjunto de
murais pintados nos pilares de um
viaduto que pretendem perpetuar
a epopeia da pesca do bacalhau tão
presente na memória da população local.
Os murais, que retratam as várias
fases da “faina maior”, como ficou
conhecida a pesca do bacalhau à linha, foram pintados por António
Conceição, um artista plástico natural de Cabo Verde, mas a viver em
Portugal há mais de 20 anos.
Para levar por diante esta tarefa,
António Conceição apoiou-se em
fotografias antigas e nos relatos da
época, sem esquecer os populares
que acompanharam o trabalho e
que “faziam comentários muito
interessantes e até algumas correções”. “Algumas pessoas disseram
que a faca de escalar o bacalhau
não estava bem ou que não era assim que se pegava nela. Houve até
um senhor que chegou a levar-me

uma faca original, para ver como
era e tornar a pintura mais realista”, contou o artista.
António Conceição começou a
pintar murais em Cabo Verde, aos
14 anos, com trabalhos encomendados pelo município do Mindelo.
Em 2000, rumou a Portugal para tirar o curso de Artes Plásticas e Pintura, na Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto. Após terminar o curso, ainda esteve alguns
anos a dar aulas, mas acabou por
retomar a pintura de murais, incentivado pela sua mulher, tendo decidido fazer da arte urbana a sua profissão.
O artista, que atualmente está a
pintar outro mural no nó viário da
praia da Barra, a convite da Câmara Municipal de Ílhavo, disse que
esta obra foi “muito especial” para
si, porque o fez recordar os seus antepassados, que também foram
pescadores. Afirmou ainda estar
“exageradamente grato” a Leonardo Aires, um comerciante de bacalhau há mais de 35 anos, que o
contratou para fazer o trabalho.

Os pilares pintados com várias cenas da pesca do bacalhau.

Os murais são apenas uma das
componentes do futuro museu ao
ar livre dedicado à pesca do “fiel
amigo”, que este empresário de 70
anos quer construir no espaço exterior situado em frente à sua empresa, na Gafanha da Nazaré, em
Ílhavo.
Natural de Trancoso, o empresário emigrou em 1975 para o Cana-

dá, onde começou a trabalhar em
hotéis, e a partir de 1984 começou a
exportar bacalhau para Portugal.
Em 1995, regressou ao país de origem com a ideia de “fazer a epopeia
do bacalhau” e deixar um legado às
próximas gerações.
“Era uma ideia que já tinha há
vários anos. Vim para uma terra
que era do bacalhau – hoje já não é
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tanto como era antigamente – e
não havia nada que dissesse o que
era a pesca do bacalhau”, explicou.
Com a aquisição da fábrica na
Gafanha da Nazaré, o empresário
viu ali uma oportunidade de colocar as suas ideias em prática e
avançou com os pedidos para intervir no espaço exterior. “Foi difícil convencer as autoridades a deixarem-me fazer isto. Somos um
país muito burocrata”, lamentou,
adiantando que a pintura dos murais foi avançando aos poucos.
O primeiro mural a ser pintado
foi o das mulheres das secas, que
por ali abundavam. Seguiram-se os
restantes pilares onde foram pintadas cenas de pesca do bacalhau e
retratos de personalidades locais,
como o capitão Valdemar Aveiro ou
o empresário Egas Salgueiro.
No extremo mais distante do viaduto, há uma imagem do porto de
St. Johns, no Canadá, onde os navios da frota portuguesa atracavam
para se abastecerem.
Projeto para mais dois anos
Numa próxima fase, segundo Leonardo Aires, vão ser pintados, na
face de um dos pilares, os nomes
dos portugueses que morreram na
pesca do bacalhau, em homenagem a estes lobos-do-mar que
nunca regressaram ao seu porto de
partida. Por baixo do pontão, serão
também pintados os nomes dos
pescadores que fizeram várias campanhas bacalhoeiras e de mulheres
que trabalharam na seca.
O projeto inclui ainda várias esteiras onde se secava o bacalhau ao
sol e uma réplica em ponto pequeno de um lugre em cimento, para as
crianças brincarem.
A última fase será a colocação no
local de um dóri original (pequeno
bote de madeira usado por um único pescador na pesca do bacalhau
à linha) que pertencia ao Argus, um
dos mais emblemáticos navios bacalhoeiros portugueses e que foi cedido ao empresário pela família
Bensaúde. Leonardo Aires afiança
que o projeto deverá ficar concluído no prazo de dois anos, para que
este local seja um ponto de atração
turística. DN/LUSA
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Camisola poveira
com preço máximo
Na ribalta desde que foi alvo de
plágio pela estilista norte-america
Tory Burch, a tradicional camisola
poveira tem recebido centenas de
encomendas de todo o mundo, na
plataforma Marketplace. A autarquia
da Póvoa de Varzim garante que a
confeção vai continuar 100%
tradicional e fixou o preço entre os
84 e os 99 euros, consoante o
tamanho. A verba vai integralmente
para os artesãos locais.

Vila do Conde
limpa praias
Com a época balnear no horizonte,
começaram as ações de limpeza
em todas as praias do concelho de
Vila do Conde. Os trabalhos já
foram concluídos na frente urbana
da cidade (desde a Praia da Sra. da
Guia até à praia a Sul das Caxinas),
seguindo para Labruge em direção
a Azurara. A valorização da zona
costeira a nível ambiental e
turístico é uma das apostas do
município.

Gondomar suspende
construção de hotel
A Câmara de Gondomar decidiu
suspender preventivamente a
construção do hotel Nasoni, junto
ao rio Douro, “ a única posição que
restava ao município”, considerou o
presidente Marco Martins, depois
de a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N) ter admitido um
“erro” no licenciamento do hotel
em zona de Reserva Ecológica
Nacional (REN).

Matosinhos conserva
Fábrica Pinhais
A Fábrica de Conservas Pinhais,
em Matosinhos, a mais antiga
fábrica conserveira ainda em
laboração no concelho (fez 100
anos em 2020), foi classificada
como Monumento de Interesse
Municipal. A fábrica, que mantém
o processo de produção
tradicional e privilegia o peixe
fresco, conserva toda a estrutura e
muitos dos seus equipamentos
originais, incluindo uma caldeira a
vapor.

110 Retratos da Luta
no metro do Porto
Se passar pelas estações de metro
do Bolhão, Faria Guimarães,
Aliados, Marquês e Combatentes
vai poder familiarizar-se com
alguns dos rostos na linha da
frente da batalha contra a covid-19
no Hospital de São João.
A exposição fotográfica com
110 retratos de profissionais do
São João é da autoria do artista
Marcus Garcia e vai estar patente
nessas cinco estações até ao final
de maio.

Porto XL

PATRIMÓNIO Da polémica com a camisola poveira
plagiada por uma estilista norte-americana
sobressaiu uma oportunidade e a Póvoa assumiu a
defesa e valorização do deste seu património cultural.
Em Matosinhos, a autarquia local também decidiu
proteger a histórica fábrica de conservas Pinhais,
agora monumento de interesse municipal.
TEXTO RUI FRIAS
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O panorama é o mesmo por toda a cidade: edifícios pilhados e incendiados, o cheiro constante a madeira, plástico e eletricidade queimados.

Palma é uma vila sem vida entre
nervosismo e sensação de abandono
MOÇAMBIQUE Os militares reconquistaram Palma, mas a população receia o regresso dos jihadistas, que em 24 de
março atacaram a vila e mataram dezenas de pessoas.

TEXTO ANDRÉ CAMPOS FERRÃO

A

população de Palma está
a tentar recompor-se,
mas a vida estagnou na
cidade e os habitantes
sentem-se prisioneiros, entre casas
destruídas e pilhadas, familiares
desaparecidos, a fome a crescer e a
sensação de abandono.
Palma está praticamente deserta. Os habitantes que permaneceram estão concentrados na entrada da cidade ou na avenida principal, esta já com vestígios do

comércio de rua típico, mas quase
não há clientes. O panorama é o
mesmo por toda a cidade: edifícios
pilhados e incendiados, o cheiro
constante a madeira, plástico e eletricidade queimados, silêncio apenas interrompido pela passagem
dos veículos dos militares, e uma
mescla constante de calma e nervosismo.
Os militares reconquistaram Palma, mas a população receia o regresso dos jihadistas, que em 24 de

março atacaram a vila e mataram
dezenas de pessoas.
Junto a um autocarro, estacionado perto do principal cruzamento
de Palma, um pequeno grupo de
pessoas carrega sacos com arroz.
Entre elas está Chacur Ali, 32 anos,
com um saco com comida na cabeça. À Lusa contou que está “a viver na rua” e com “muito sofrimento”. Fugiu de Palma quando a cidade foi invadida, mas quando
regressou encontrou a casa quei-

mada. “As pessoas desapareceram”
e quando os jihadistas chegaram,
Chacur Ali fugiu para o mar, assim
como muitos outros habitantes,
mas “muitas famílias e muitas pessoas morreram” enquanto tentavam fugir.
Ali recordou o pânico durante a
fuga, com a população a entrar no
mar a nado ou com canoas: “Tentamos assim mesmo, os que conseguiram atravessar [o mar], atravessaram, os que não conseguiram,
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não atravessaram”.
Chacur seguiu caminho, sem
destino certo, já que, por agora, não
tem casa onde regressar. Na visita a
Palma, a Lusa soube em conversa
com os militares que as pessoas
ocuparam os poucos espaços que
estão em condições de habitabilidade, incluindo os quartos de hotéis que não foram incendiados.
Mais à frente, Saide Amiss, de 26
anos, disse que até agora não soube da morte de familiares, mas não
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sabe do pai desde o ataque. “O meu
pai vivia noutro lugar [da cidade].
Estou preocupado e a procurá-lo
até hoje, mas estou cansado”, explicou, acrescentando que, apesar da
preocupação, espera que o pai não
venha para Palma, onde “não há
comida para ele”.
Fugiu para a “machamba” (horta) quando os terroristas entraram
em Palma. Comia quando conseguia encontrar mandioca: “É assim
mesmo a vida”.
Ao contrário de Chacur Ali, a
casa de Saide não foi destruída,
mas quando regressou na quinta-feira encontrou-a vazia. “Quando
voltei não tinha nenhum prato,
nem cadeira, nem cama, nem colchão”, descreveu.
Contudo, a maior preocupação
de Saide é a fome e a sensação de
prisão, já que não podem sair de
Palma, porque as estradas estão
cortadas e os voos humanitários
são cada vez mais escassos, mas
em Palma não têm como seguir
com a vida. “Estamos aqui presos
(...). Não vou conseguir [sair daqui],
não há maneira”, lamentou, acrescentando que ainda não viu “qualquer ajuda” para a população se recompor depois dos ataques.
A igreja de São Bento de Palma,
na entrada da vila, está intacta, mas
a secção administrativa, que incluía a esquadra e os serviços municipais está pilhada e os edifícios
foram incendiados. Perto do cruzamento principal da vila, um grupo
de quatro rapazes brinca no que
resta do alpendre de uma casa que
também foi queimada.
À saída de Palma, um balcão do
banco Millennium Bim completamente vandalizado contrasta com
um do Standard Bank intacto logo
ao lado. Uma cabra está a dormir
com duas crias numa bomba de
gasolina que foi pilhada.
A estrada que liga Palma a Afungi está repleta de pequenos grupos
que caminham em direção ao aeroporto, na esperança de entrarem
num dos voos humanitários para
Pemba. Pelo caminho, algumas
pessoas pernoitam em casa abandonadas ou estruturas semidestruídas.
A maior parte, no entanto, fica
barrada nos portões do complexo
onde está localizada a pista. A Lusa
constatou no local que mais de 100
pessoas estavam concentradas
nesta zona, com malas amontoadas perto dos portões.
Junto a um dos camiões que ia
levar comida até Palma estava Latifo, 35 anos. Não se recorda do ataque, porque fugiu para a mata mal
os insurgentes foram avistados a
entrar na vila. Andou de aldeia em
aldeia, apanhou um barco e saiu
em Quitunda, mas não pensa voltar a Palma. “Ainda não estou pronto para voltar a Palma, queimaram
a minha casa. Se voltar para lá não
tenho onde residir”, explicou.
Latifo acrescentou que os piores
momentos foram o homicídio do
pai e não saber onde estava a famí-

CABO DELGADO

Apoios
no terreno

Enquanto alguns dos
habitantes tentam
voltar a Palma –
muitas vezes para
encontrar as suas
casas destruídas –,
outros procuram sair
da cidade, com
centenas a
amontoarem-se junto
ao aeroporto.

lia: “Perdi o meu pai, logo no primeiro dia. Ele foi capturado, trabalho no Governo, então quando
souberam que trabalhava no Governo mataram-no. Já encontrei
uma parte da minha família. Tinha
perdido a minha mãe, a minha
mulher e os meus filhos”.
Quando a Lusa chegou a Afungi,
Guida Mussa, de 25 anos, aguardava no aeroporto com a filha por um
lugar no voo para Pemba.
“Não posso mentir. Estava em
casa às 14:00, vi as pessoas a correr,
o meu marido chegou e disse:
‘Ouve lá, se tens alguma coisa qualquer que queiras levar, tens de levar
para sairmos [da vila]”, referiu,
acrescentando que saiu descalça
durante o ataque e que foi o marido “que levou os chinelos”.
Guida já não estava no aeroporto quando a Lusa regressou a Afungi, mas o marido continuava nos
portões à espera da sua vez para
embarcar.
A violência desencadeada há
mais de três anos na província de
Cabo Delgado ganhou uma nova
escalada há duas semanas, quan-

A estrada que liga
Palma a Afungi está
repleta de pequenos
grupos que
caminham em
direção ao aeroporto,
na esperança de
entrarem num dos
voos humanitários
para Pemba. Pelo
caminho, algumas
pessoas pernoitam
em casa abandonadas
ou estruturas
semidestruídas.

do grupos armados atacaram pela
primeira vez a vila de Palma, a seis
km dos multimilionários projetos
de gás natural.
Os ataques provocaram dezenas
de mortos e obrigaram à fuga de
milhares de residentes de Palma,
agravando uma crise humanitária
que atinge cerca de 700 mil pessoas
na província, desde o início do conflito, de segundo dados da ONU.
O movimento terrorista Estado
Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo de Palma, junto à
fronteira com a Tanzânia, mas as
Forças de Defesa e Segurança moçambicanas reassumiram completamente o controlo da vila, uma informação entretanto confirmada
pelo presidente Filipe Nyusi.
Vários países têm oferecido
apoio militar no terreno a Maputo
para combater estes insurgentes,
mas, até ao momento, ainda não
existiu abertura para isso, embora
haja relatos e testemunhos que
apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.
Jornalista da Lusa
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Voos da ONU transformados
em operações de salvamento
A crise humanitária após o
ataque a Palma, levando
milhares para os portões do
projeto de gás da Total,
transformou voos logísticos da
ONU em operações excecionais
de salvamento, explicou à Lusa
fonte do Programa Alimentar
Mundial (PAM). O Serviço Aéreo
Humanitário da ONU (UNHAS,
sigla inglesa) administrado pelo
PAM apoiou “excecionalmente”
a transferência “de civis,
incluindo mulheres e crianças e
pessoas gravemente feridas”.
“Entre 24 e 31 de março, o
UNHAS transferiu um total de
380 pessoas”, esclareceu o PAM
à Lusa. Os voos “foram um
trabalho excecional que o PAM
estava a fazer para ajudar as
pessoas mais vulneráveis
(mulheres, crianças e doentes)
que fugiam dos ataques”, uma
vez que “o mandato da UNHAS
é fornecer acesso para
trabalhadores humanitários e
carga a locais remotos”.
PAM procura assistir pessoas
em redor de Palma
O PAM está a procurar formas
seguras de assistir as pessoas
em redor de Palma e do projeto
de gás do norte de
Moçambique, onde se estima
que permaneçam refugiadas
milhares sem comida. “Há
pessoas com necessidade
urgente de assistência
humanitária em Palma,
Quitunda e Afungi” e o PAM
“está a conduzir avaliações de
segurança e procurando canais
humanitários seguros para
poder fornecer assistência que
salva vidas [de emergência] às
pessoas nessas áreas”,
acrescentou fonte da
instituição. Segundo dados
divulgados pela OIM, estima-se
que haja 23.000 pessoas na
área em redor do recinto da
Total, mas “não há um número
exato, confirmado, nesse local”.
Número de mortos pode ser
maior devido aos raptos
O número de mortos durante os
ataques de 24 de março a
Palma ainda é indeterminado
porque “uma boa parte dos
populares foram raptados” e
acabaram por ser mortos, mas
ainda não foram encontrados,
disse fonte militar.
“Queremos o mais esclarecer
essa situação, mas vai levar
tempo, dada a natureza em que
a coisa se desenrolou”, disse o
porta-voz do Teatro
Operacional Norte, Chongo
Vidigal, após visita a Palma.
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Protocolo da Irlanda
causa violência nas ruas
Joe Biden denuncia epidemia
da violência armada
O presidente dos EUA revelou medidas específicas para
limitar a proliferação de armas no país. “A violência armada
neste país é uma epidemia, é uma vergonha
internacional”, disse Joe Biden ao anunciar seis ordens
executivas, como o combate às “armas fantasmas” feitas
em casa. Biden encomendou o primeiro relatório sobre
tráfico de armas desde 2000, e para dirigir a agência
federal que regula as armas anunciou a nomeação de
David Chipman, um defensor de leis mais restritivas. Os
republicanos anunciaram oposição a todas as medidas
que restrinjam a posse de armas.

Grupos de jovens ignoraram os apelos
de todos os setores políticos da
província, bem como de Londres e
Dublin, e continuam a violência nas ruas,
tendo ferido 88 polícias. O mal-estar dos
unionistas com as disrupções causadas
pelo protocolo da Irlanda do Norte, que
obriga os bens recebidos pelo mar da
Irlanda a controlos alfandegários,
agravou-se quando a justiça anunciou
não processar a direção do Sinn Féin por
ter participado num funeral de um
membro do IRA em que as restrições do
confinamento foram violadas.

SofaGate, o incidente
diplomático em Ancara
Uma troca de recriminações entre o
presidente do Conselho Europeu Charles
Michel e o ministro dos Negócios
Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu, com o
primeiro-ministro italiano Mario Draghi a
classificar o presidente turco Recep
Erdogan de “ditador” e muitas críticas à
passividade do dirigente belga foi como
acabou o incidente diplomático em que a
presidente da Comissão Ursula von der
Leyen ficou sem cadeira no palácio
presidencial turco, tendo acabado por se
sentar num sofá, em frente a Cavusoglu.

Mapa-múndi
TENSÕES Nas ruas da Irlanda do Norte há violência
urbana; soldados e grupos armados combatem na
fronteira entre a Venezuela e a Colômbia; e o mundo
suspira para que na fronteira ucraniana e russa a escalada
militar não se verifique. Netanyahu e Erdogan dão provas
de que continuam iguais a si próprios.
TEXTO CÉSAR AVÓ
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Oito soldados
venezuelanos mortos
Oito militares venezuelanos morreram e
34 ficaram feridos desde o início de uma
operação, em 21 de março, contra
grupos armados na fronteira com a
Colômbia, informou o ministro da
Defesa, Vladimir Padrino (na foto). Na
véspera, o presidente Nicolás Maduro
acusou os grupos armados de plantarem
minas em território venezuelano, o que
contribuiu para baixas militares, e
admitiu a possibilidade de dissidentes da
guerrilha dissolvida das FARC estarem
por trás dos confrontos.
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Tensão aumenta entre
Rússia e Ucrânia
O presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky visitou a frente leste do
território num momento em que a Rússia
tem o maior número de soldados junto
dos territórios controlados pelos
separatistas pró-russos desde 2014. Com
a tensão em crescendo, o ministro da
Defesa Ruslan Khomchak negou que
Kiev planeie invadir as autoproclamadas
repúblicas de Donetsk e Lugansk. Os
EUA vão enviar dois navios de guerra
para o mar Negro.

Japão vai deitar água
contaminada ao mar
A água em parte usada para arrefecer a
central nuclear de Fukushima após o
tsunami de março de 2011, e guardada
em cerca de mil cisternas junto à central,
tem o destino traçado: o mar. A decisão
do governo, avançada pela imprensa
japonesa, é contestada pelos
pescadores e agricultores. O executivo
de Yoshihide Suga argumenta que o
líquido contaminado foi filtrado, vai ser
libertado ao longo de anos, e só
permanece o elemento radioativo trítio,
o qual é por norma despejado no mar
pelas centrais nucleares.

Arguido Netanyahu
tenta formar governo

Descoberta ‘Pompeia’
no Egito

Na mesma semana em que as
testemunhas contra Benjamin Netanyahu
começaram a ser ouvidas em tribunal, e a
procuradora arrasou o primeiro-ministro
pelos indícios de fraude, corrupção e
abuso de confiança em três casos, o
presidente Reuven Rivlin atribuiu ao
chefe do executivo e líder do Likud a
tarefa de encontrar apoio parlamentar
para encabeçar o quinto executivo em
dois anos.

Arqueólogos revelaram na quinta-feira ter
desvendado uma grande cidade que
permaneceu invisível durante séculos perto de
alguns dos monumentos mais conhecidos do
Egito, em Luxor. A cidade foi construída há 3400
anos durante o reinado do faraó Amenhotep III,
disse o arqueólogo que supervisiona as
escavações, Zahi Hawass. A equipa procurava um
templo funerário, mas em poucas semanas
encontrou construções em todas as direções.

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram: @jornaisPT
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A nova etapa da mulher que não dá
tréguas aos autocratas e poderosos
AMNISTIA INTERNACIONAL Agnès Callamard, ex-relatora da ONU sobre execuções
extrajudiciais, está agora na chefia da ONG e promete intrometer-se “no caminho da repressão”.

A

de que altos funcionários sauditas,
incluindo o príncipe e governante
de facto, eram responsáveis pelo
assassínio. Perante as ameaças reiterou que “nunca” recuará.
Descreveu a morte do comandante iraniano Qassem Soleimani
num ataque dos EUA no Iraque em
2020 como ilegal, recebendo uma
reprimenda do então secretário de
Estado norte-americano Mike
Pompeo, que considerou o relatório “espúrio”, e disse para se “desconfiar da retórica da ONU”.
Callamard irritou tanto o presidente filipino Rodrigo Duterte por
causa da sua impiedosa repressão
contra a criminalidade associada
ao tráfico de droga que aquele lançou repetidas críticas contra ela.
“Não tenho certamente intenção
de me calar”, disse à AFP numa entrevista na sede francesa da Amnistia. “Faremos ainda mais para nos
intrometermos no caminho da repressão.”
A Amnistia foi alvo de críticas por
uma reviravolta na posição sobre
Alexei Navalny, o adversário preso
do presidente russo Vladimir Putin,
que inicialmente descreveu como
um “prisioneiro de consciência” e
depois abandonou o termo devido
aos seus comentários nacionalistas do passado. Callamard não per-

deu tempo a enfrentar o caso, escrevendo a Putin para o avisar de
que existe uma “perspetiva real de
que a Rússia o está a submeter [Navalny] a uma morte lenta” na prisão. Disse à AFP que a mensagem
da Amnistia sobre Navalny era agora clara: “Libertação imediata e fim
das condições de prisão que equivalem à tortura. Não há ambiguidade”.
O relatório anual da Amnistia Internacional publicado na quarta-feira, o primeiro sob a sua liderança, afirmou que os países mais ricos estão a falhar um teste

“Ela não tem medo de
nada e essa é a sua
força”, destaca um
funcionário da
Amnistia, que elogia a
forma como Agnès
Callamard enfrenta os
líderes mundiais.

JOEL SAGET / AFP

nova secretária-geral da
Amnistia Internacional,
Agnès Callamard, de 58
anos, é considerada um
espinho inamovível perante os autocratas e os violadores de direitos
humanos, e também não se cala
para criticar o governo do seu país
de origem, a França. Callamard
chega ao grupo de defesa de direitos humanos com sede em Londres após quase meia década
como relatora especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias que a viu ganhar uma reputação de figura frontal e corajosa contra os poderosos.
Como principal investigadora da
ONU sobre o assassínio do jornalista dissidente Jamal Khashoggi no
consulado saudita em Istambul,
em 2018, queixou-se de que o processo legal na Arábia Saudita tinha
protegido desde altos funcionários
até ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Também
acusou a Arábia Saudita de “táticas
de rufia” depois de um alto funcionário saudita na ONU em Genebra
a ter alegadamente ameaçado
duas vezes de que iriam “tratar”
dela. O relatório de Callamard sobre a execução de Khashoggi, publicado em junho de 2019, concluiu que havia “provas credíveis”

Interpelada pelo fotógrafo da AFP para fazer um olhar neutro, respondeu que “a neutralidade é impossível”.

“elementar” de solidariedade global ao acumularem vacinas contra
a covid-19. Neste documento de
500 páginas, a ONG acusa várias
delas de terem se aproveitado da
pandemia de covid-19 para intensificar a repressão. Cita a Hungria,
os países do Golfo e as Filipinas,
mas também a França, que há
muito irritou ativistas com a venda
de armas a regimes autocráticos.
“A França tomou medidas sobre
a venda de armas que são novamente difíceis de compreender –
vendemos armas a Estados reconhecidos como responsáveis por
crimes de guerra e crimes contra a
humanidade”, comentou. “A diplomacia francesa não é o que era em
muitas questões de direitos, quer
estejamos a falar da Arábia Saudita
ou da China.”
Callamard é também profundamente crítica em relação à legislação apresentada pelo governo
francês que procura impulsionar a
ordem pública e combater o extremismo islâmico acusado de corroer as liberdades civis. “É todo o
conjunto de valores de solidariedade, respeito, valores contra o racismo, pela igualdade que estão a ser
atacados por estas medidas.”
Valores de família
Os seus valores foram transmitidos
através da sua família pela sua mãe,
uma professora, e a memória do
seu avô, membro da resistência
francesa baleado pelos nazis em
agosto de 1944. Quando criança,
no aniversário da sua morte, prestava-lhe homenagem no local
onde foi alvejado.
Depois de se formar na escola de
Sciences-Po em Grenoble, teve
uma carreira que a levou aos Estados Unidos, Canadá e Malawi,
multiplicando as experiências na
HAP International, Article 19 e Amnistia Internacional, antes de ser
nomeada em agosto de 2016 relatora especial da ONU.
“Ela não tem medo de nada e
essa é a sua força”, destaca uma
fonte da Amnistia que elogia a chegada desta mulher que “não hesita
em desafiar diretamente os líderes
no Twitter ou noutras plataformas”.
Diante da pressão e das ameaças, muitos já teriam ido embora.
Será que alguma vez pensou em
abandonar seu trabalho? “Nunca”,
garante. DN/AFP
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BREVES

Mais de 80
birmaneses
mortos
A repressão militar
prossegue em Myanmar
(nome dado pelos militares
no poder à Birmânia), com
relatos de mais de 80
mortos nas últimas horas,
numa altura em que o
próprio embaixador do país
nas Nações Unidas apelou a
uma “forte ação” contra a
junta. Devido ao corte dos
dados móveis no país
asiático, a repressão na
cidade de Bago, 65
quilómetros a nordeste de
Rangum, levou um dia a
emergir. Os residentes
fugiram para aldeias
próximas. A Birmânia tem
estado em tumulto desde o
golpe militar que depôs a
líder civil Aung San Suu Kyi
em fevereiro, com
manifestantes a recusarem-se a submeter-se à junta e a
exigirem o regresso à
democracia. Segundo a
junta militar, há a registar
248 civis mortos pela
repressão, enquanto uma
associação de apoio aos
presos aponta para 618
vítimas mortais.

Irão viola
acordo e Austin
visita Israel
O Irão anunciou a ativação
de novos conjuntos de
modernas centrífugadoras
que permitirão enriquecer
mais rapidamente o urânio,
cujo uso está proibido pelo
acordo internacional sobre
o seu programa nuclear
alcançado em 2015.
Os anúncios coincidem
com as negociações em
Viena entre o Irão e os
outras partes que fazem
parte do pacto – União
Europeia, China, França,
Alemanha, Reino Unido e
Rússia – sobre como
reintegrar os Estados
Unidos no pacto, e na
véspera da visita do
secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, a
Israel. Na visita de dois dias,
Austin deverá ouvir do
primeiro-ministro Benjamin
Netanyahu a oposição ao
acordo. “Um acordo com o
Irão que prepararia o
caminho para as armas
nucleares, armas que
ameaçam a nossa extinção,
não nos vincularia de forma
alguma“, disse há dias.
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A MALTA DA RUA DOS PLÁ
PLÁTANOS
Medida
: 14 x 2
1 cm | P
áginas
: 224

Para assinalar o 25 de abril, o D
DN vai vender em
banca o livro: “A malta da rua d
dos plátanos”, um
romance de António Garcia Bar
Barreto que nos faz
reviver Portugal antes do 25 de abril.

Para qualquer esclarecimento: apoiocliente@noticiasdirect.pt | Linha de apoio: 707 200 508. Dias úteis, das 7h00 à 18h00. Custo das chamadas da rede fixa a 0, 10€/minuto
10€/m
e da rede móvel 0,25€/minuto, sendo
ambas taxadas ao segundo após o 1º minuto. Valores sujeitos a IVA. Campanha válida de 4 a 30 de abril. Coleção limitada ao stock existente.
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Ricardinho “Custa
acordar um dia e já
não veres o teu nome
entre os melhores”
FUTSAL Foi operado e abdicou do ordenado até voltar a treinar no ACCS
Paris. Mas admite que lhe custou dizer ao clube que lhe deu o maior
contrato da vida que ia colocar a seleção e o Mundial em primeiro lugar.

ENTREVISTA ISAURA ALMEIDA

F

oi eleito o melhor jogador
de futsal do mundo por
seis vezes. Bateu recordes e
fez história. A conversa
com o DN andou muito à volta do
adeus e do legado que vai deixar
aos “próximos Ricardinho”, “porque o fim da carreira está próximo”. Mais dois ou três anos. Homem de negócios na sombra (tem
várias empresas), sonha com o
Mundial, não quer ser treinador,
reclama mais atenção da FIFA
para a modalidade e gostava de
ser embaixador mundial do futsal.
Eis Ricardinho aos 35 anos!

Uma operação, uma época acabada… Como está a lidar com isso?

Está a ser ridiculamente duro. Estou a viver o pior que pode acontecer a um jogador, que é não jogar.
Há dias em que acordo bem disposto e sorridente a pensar que o
futuro vai ser bom, e há outros em
que está tudo escuro, tudo errado e
o tempo não passa e não é fácil.
Mas penso que tomei a decisão
certa ao ser operado. Agora é ter paciência que é algo que não corre
muito a meu favor.

mente nesta fase que não posso fazer absolutamente nada, só estar
sentado ou deitado e com a perna
ao alto. Sinto-me um inútil e não
gosto nada desse sentimento e isso
dá cabo da minha cabeça.

Está num clube novo, lesionou-se
na seleção... Sentiu a pressão da
decisão de ser operado já?

Pressão para mim é não ter dinheiro para por comida na mesa dos
meus filhos. Senti o peso da decisão, isso sim. Era uma lesão que eu
vinha a arrastar à meses. Tínhamos
de tomar uma decisão, é um ligamento importante na perna direita (tendão longo) e estava em causa o meu último Mundial com a seleção. Dizer ao clube que tinha de
parar para me preparar para o
Mundial com a seleção não foi uma
conversa fácil. Felizmente o presidente compreendeu. Sei que fui
contratado para fazer algo muito
importante no ACCS Paris, que o
projeto roda à minha volta, que estamos na luta pelo título e dou visibilidade e competitividade à liga
francesa, por isso custou abandonar o clube durante quatro meses

Porquê?

Não sou nada paciente. Sou uma
pessoa que relaxa a jogar (risos).
Gosto de treinar, jogar, trabalhar,
estar ocupado, sentir-me útil e agora... Sei que tenho de ter paciência
e que isso ajudará à minha recuperação, mas não é o meu forte. Não
sou pessoa de tirar prazer do não
fazer nada. Gosto de competir, andar no fio da navalha, lutar por um
resultado…
Tem tido a companhia da bola?

Nem pensar. No outro dia estava a
ver jogos de futsal e tive de desligar
a televisão, porque já estava a bater
a saudade. E só passaram ainda
uns dias. Está a ser duro, principal-

“Nós jogadores somos
como os produtos,
temos data de
validade e a partir de
certa altura estamos
sempre a verificar se
ainda estamos no
prazo (...) Quero
abandonar no auge.”

para colocar a seleção e o Mundial
em primeiro lugar.

O Mundial é a coroa que falta à carreira do Ricardinho?

Antes do Mundial (12 de setembro
a 3 de outubro) temos de conseguir
o apuramento para o Europeu. O
apuramento começou ao tropeções e agora temos de fazer contas... Os próximos dois jogos com a
Noruega (1.º na segunda-feira) são
decisivos, mas acredito que nos vamos apurar para o Europeu. Se vai
ser um Europeu com o Ricardinho
logo vemos, o importante é Portugal lá estar.
Quer dizer que o adeus está perto?
É ganhar o Mundial e abandonar?

Isso é que era uma saída em grande. Imagine que eu digo que abandono depois de ser campeão mundial. E se não for? Não aguento
mais quatro anos até ao próximo.
Impossível (risos). A seleção não é
o Ricardinho. Houve seleção antes
do Ricardinho e haverá seleção depois do Ricardinho, mas até lá quero deixar marca. Ganhar um Mundial seria inigualável. Fazer melhor
do que o 3.º lugar na Guatemala em
2000 seria brutal! Estando lá temos
de sonhar, porque qualidade temos. Custa-me imaginar o dia em
que vou ter de deixar de jogar. Nós
jogadores somos como os produtos, temos data de validade e a partir de certa altura estamos sempre
a verificar se ainda estamos no prazo. O corpo vai dando alguns sinais
e o meu já deu alguns e já me vai dizendo que um dia vou ter de parar.
A lesão veio atrapalhar um pouco
os planos, mas não me derruba e
vai ajudar a que valorize ainda mais
daqui para a frente. Tenho mais
dois anos de contrato e já fui abordado para renovar, mas ainda não
quero pensar nisso…
Porquê? Há algum desejo escon-

dido de acabar no Benfica ou criar
um projeto de raiz no FC Porto?

Toda a gente faz essa pergunta. Vou
confessar uma coisa, quando soube que ia ser operado disse ao presidente que estava a 100% no projeto do ACCS Paris e que não era só
por dinheiro, que não precisava de
me pagar o salário durante os quatro meses de recuperação. Ele ficou
de boca aberta e disse que nunca
viu um jogador abdicar daquilo a
que tem direito, mas para mim foi
uma forma de lhe dizer que a recusa em renovar era sinal de respeito
e não uma questão de dinheiro.
Quer sair no auge ou jogar até se
sentir bem?

Eu quero abandonar no auge. São
estes dois anos de contrato e talvez
mais um se forçarem muito… Eu
não vou deixar que o futsal me
abandone, eu é que o vou abandonar, vou ser eu a decidir. Quero sentir que sou útil em campo, não sou
pessoa de me agarrar a um lugar ou
a um contrato para ganhar mais
uns dinheirinhos ou andar a arrastar-me em campo. Quando tiver de

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram: @jornaisPT

dar lugar a outro dou. A mim também me abriram espaço para entrar um di. Mas não há que o esconder, o fim da carreira está próximo.

Esta conversa tem andado muito à
volta do futuro e do adeus... O que
ainda o faz continuar a jogar?

Trabalhei tantos anos para estar
nesse patamar que era muito mau
ir para o treino em vez de ir treinar.
Eu ainda vou treinar. Poder competir todos os fins de semana e olhar
para a cara de alguns adversários e
ver a expressão “eu quero ganhar
ao Ricardinho”. Ouvir os guarda-redes dizer que jogaram contra o Ricardinho e não sofreram golos, os
colegas felizes por jogarem comigo
e eu poder dizer “o futsal cresceu e
o Ricardinho ajudou nesse processo”. É isso que me motiva, para que
um dia possa sentar-me no sofá e
olhar para os troféus e desfrutar deles. Agora ganho-os, coloco-os na
vitrina e penso no próximo.
Foi seis vezes eleito o melhor do
mundo, um recorde… depois deixou de ser...

Algum dia tinha de ser…
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rio, com números nunca vistos no
futsal, mas houve três motivos fortes para isso não acontecer. Primeiro porque o Sporting só queria pagar um milhão e a minha cláusula
de rescisão era de 1, 5 milhões, embora eu ache que seria fácil negociar. Depois porque estava muito
bem em Espanha, a minha mulher
é espanhola e vivia um grande momento no Inter. E porque a história
tornou-se pública e isso criou um
ruído insuportável. Os adeptos do
Benfica ficaram indignados, os
meus pais foram ameaçados…
Não estou arrependido e depois até
fiz o melhor contrato da minha
vida com o ACCS Paris. Quase nem
negociei, a única exigência foi o
contrato de três anos e não cinco
como eles queriam.
Como está a ser a experiência?

Eu fui para França porque cheguei
àquela fase em que já me sentia a ir
para o treino sem querer treinar. Ficar de fora por lesão ou castigo já
não me incomodava. Senti que
precisava mudar de ares e para isso
precisava mudar de país. Os primeiros meses foram fenomenais.
Batemos o recorde de assistência
nos dois primeiros jogos, sempre
com o pavilhão cheio… depois a
pandemia estragou tudo. Ainda lutámos pelo título e espero que os
meus colegas o consigam sem a
minha ajuda agora.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Já era tempo da FIFA olhar para o
futsal sem ser como o parente pobre do futebol?

Isso mexeu consigo?

Não. Quando jogava na Rússia tive
a noção que se queria ser o melhor
do mundo tinha de ir jogar para Espanha, a melhor liga do mundo e
talvez a única profissional a 100%.
Se queres ganhar tens de estar entre os melhores. E senti isso desde o
início. Eu fui o melhor jogador do
mundo pela primeira vez em 2010
porque ganhei a Champions pelo
Benfica e era difícil fechar os olhos
a isso, mas para seres coroado tens
de jogar em Espanha, ponto final e
parágrafo. O meu trabalho falou
por mim, mas não é casualidade
estar no Inter Movistar e ganhar
cinco anos consecutivos. Mas se
valorizei o prémio antes não é agora que deixo de lhe dar importância. Aliás, esse prémio devia ter o
selo da FIFA e digo-o com mágoa. É
preciso algo mais palpável do que
a distinção de um site para dar
mais credibilidade ao prémio. Um
dos projetos que tenho é juntar a
UEFA neste projeto, com nomeações livres de pessoas devidamente registadas e uma gala anual à sé-

ria. Eu sinto que nos últimos anos
ainda era dos melhores do mundo
e merecia estar pelo menos nomeado, mas entendo que estava de
saída de Espanha, já tenho uma
certa idade e é preciso aparecerem
novos talentos. Faz parte do processo. Eu não ia ser o melhor do

“Quando a história do
Sporting se tornou
pública isso criou
muito ruído. Os
adeptos do Benfica
ficaram revoltados, os
meus pais foram
ameaçados… Comecei
a receber chamadas
do Benfica....

E já vem tarde. Não somos o parente pobre, somos a ovelha negra da
família. Já houve tempos piores e a
UEFA tem feito grandes avanços,
mas a FIFA continua sem gente do
futsal a quem não deve interessar a
progressão da modalidade. Eu vivi
para o futsal, dei o máximo ao
futsal, e ajudei muito na evolução
da modalidade, mas o mais importante é dar-lhe continuidade. Se já

temos essa satisfação de jogar
Mundiais, vamos tentar que no futuro seja melhor, porque se é para
estagnar não vale a pena.

Quer dizer que o futsal vai continuar na sua vida ou tem outros planos para a reforma?

Vou estar ligado à modalidade, mas
treinador nem pensar. Tenho as
minhas academias, as minhas
agências e empresas. Tenho alguns
negócios, mas estou na sombra
porque ainda não é o momento de
estar à frente. Sou dos poucos que
teve a sorte de ganhar muito dinheiro, vivi e vivo bem do futsal e
consegui desde cedo buscar alguma estabilidade financeira com alguns investimentos, mas não dá
para ficar à sombra da bananeira
para sempre. Projetos há muitos.
Estou a pensar em abrir uma empresa de póquer, que é uma coisa
que eu gosto muito, mas o que eu
adorava mesmo é que a UEFA ou a
FIFA me convidassem para ser embaixador do futsal. Já houve conversas, mas não estou obcecado
com isso.
E onde é que entra a linha de joias
masculinas?

Não é que eu seja muito vaidoso,
mas adoro moda, acessórios… O
meu primeiro investimento aos 22
anos foi uma loja de roupa, que
vendi pouco tempo depois porque
percebi que não estava preparado
para estar à frente de um negócio.
Foi um passo à maluca que me ensinou bastante. Quando me propuseram esta linha nem hesitei, mas
tive de dar o meu cunho pessoal.
Eu não quis dar só o nome, quis
participar no processo criativo. Eu
gosto de participar. À vezes as pessoas dizem-me “calma rapaz, isto é
só para dar a imagem”, mas eu não
sou assim, gosto de me envolver e
sou um bocado esquisito nisso. O
feedback tem sido muito bom.
isaura.almeida@dn.pt

mundo até aos 40 anos (!), mas custa acordar um dia e já não veres o
teu nome entre os melhores.

PUB

Gosta da expressão “o próximo Ricardinho” ou faz-lhe confusão?

Gosto. Acho é que metem muita
pressão a quem querem comparar
comigo. Fazer comparações tornou-se demasiado fácil e toda a
gente quer opinar e esquecem o
que custa chegar a esse patamar.
Para ser o próximo Ricardinho é
preciso ganhar seis Champions,
seis Bolas de Ouro, um Europeu e
pelo menos 12 títulos nacionais em
quatro países. Eu já vi dois ou três
atletas serem comparados comigo
que já ninguém os vê no radar do
futsal, o que é uma tristeza. A mim
também me comparavam sempre,
“o próximo André Lima”, depois o
“próximo Falcão”. Eu dizia sempre
“eu sou o Ricardinho”, mas fui inteligente e aprendi com eles.
Em 2018 podia ter feito história e
assinar pelo Sporting. O que falhou?

Ainda pedi opinião a muita gente
próxima, era um contrato milioná-

ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO ORDINÁRIA
Convoco os Associados da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
– DECO para, nos termos do número 1 do artigo 10.° dos Estatutos, se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, na Rua de Artilharia Um, n.° 79, 4.°, 1269-160
Lisboa, no dia 27 de abril de 2021 (terça-feira), pelas 20.30 horas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
1. Apreciar e votar o relatório e contas apresentados pela Direcção e o parecer
do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2020.
2. Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiverem presentes pelo menos cem associados, a
Assembleia Geral reunirá meia hora mais tarde, no mesmo local, com qualquer
número de associados.
Os documentos relativos à Ordem de Trabalhos podem ser examinados pelos Associados na Sede da DECO, onde serão depositados dez dias antes da
realização da Assembleia.
Lisboa, 1 de abril de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Alberto Heleno do Nascimento Regueira
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José Manuel
Rodríguez Uribes
“A História de
Espanha é tanto
os Reis Católicos
como Luis Vives”

RELAÇÕES Ministro espanhol da Cultura e Desporto veio a Lisboa inaugurar
a exposição Ídolos – Olhares Milenares, no Museu Nacional de Arqueologia.
Professor de Filosofia do Direito e de Filosofia Política, fala das culturas ibéricas,
também da defesa da Espanha plural e de como a pandemia, apesar de todos
os problemas, trouxe recordes de leitura ao seu país.

ENTREVISTA LEONÍDIO PAULO FERREIRA

Quem visitar esta exposição de
ídolos antigos em Lisboa o que
pode aprender da História da Península Ibérica? Porque mais do
que a História de Espanha ou a de
Portugal é uma História comum
antes das nações.

Sim, inclusivamente poderíamos ir
mais longe e falar de uma História
da humanidade em território comum partilhado. Esse tempo da
História, esse passado comum, é
também um elemento de comunicação agora entre duas nações,
dois povos soberanos, Espanha e
Portugal.

Pode dizer-se que a Ibéria era um
foco de civilização importante ainda antes da chegada dos romanos?

Exposições como esta mostram
que o ideal da condição humana
está muito presente desde o princípio, é a própria ideia do antropocentrismo, e na Península Ibérica
dessa época, de há 3000 anos a. C.,
já estava presente. Toda a simbologia é a exaltação, o reconhecimento do próprio ser humano. Demonstra cultura, demonstra civilização e também demonstra que a
exaltação do ser humano não é um
conceito moderno.
O que acha que hoje distingue culturalmente os portugueses dos
espanhóis? As semelhanças são
maiores do que as diferenças?

Eu creio que são muito maiores as
semelhanças, pois partilhamos valores que não são só de Espanha e
Portugal como têm também um

caráter universal, mas nós temos
uma proximidade histórica que
cria laços, como nas famílias. Temos duas línguas diferentes – mas
Espanha também tem outras línguas próprias de determinados territórios –, mas tudo o mais é perfeitamente comum. Há autores como
Fernando Pessoa, por exemplo –
que me influenciou muito na minha formação –, onde há muitos
elementos culturais que são comuns, que partem da mesma visão
do mundo, com todos os matizes e
as diferenças que a enriquecem.

Falando das diferentes línguas de
Espanha, e sendo o senhor de Valência, como é que se vive em Valência, por exemplo, todo este processo da Catalunha?

“Eu creio que o que nos
dá uma grande força é
a língua. O espanhol é
uma língua universal,
a língua de Cervantes.
Acontece algo de
parecido com o
português e com o que
significa também
na História da
humanidade.”

Bom, simplificando, pois a realidade é muito mais complexa, em Espanha há três posições. Há uma visão
de Espanha muito reducionista, no
sentido de muito identificada com o
castelhano apenas, e, portanto, centralista também; há uma posição desagregadora, que tem a ver também
com os movimentos independentistas, que se afasta da ideia de Espanha, pois, historicamente, em Espanha sempre houve separatistas, e há
uma posição, que eu creio maioritária, que representa o PSOE a que
pertenço, que é a de uma Espanha
plural, não no sentido imperial, mas
sim no sentido integrador. As diferentes línguas espanholas, tal como
está na Constituição, fazem parte do
todo de Espanha. Portanto, esta posição está afastada da uniformidade
simplificadora e reducionista da visão centralista e também daquela
que pode ser uma posição refratária
e independentista. Talvez este seja o
momento, apesar das dificuldades,
em que estamos melhor – temos
uma Constituição, pertencemos à
União Europeia, vivemos numa democracia constitucional, portanto
com direitos, com liberdades.
Há uma grande evolução numa Espanha em que o separatismo catalão é, hoje em dia, pacífico, enquanto no País Basco havia há uns
anos o terrorismo da ETA, e o senhor foi responsável pelo apoio às
vítimas do terrorismo, portanto
pode falar sobre isto…

Sim, fui diretor, responsável pelo
apoio às vítimas do terrorismo no

Ministério do Interior durante os
últimos sete anos da ETA, desde as
vítimas do atentado no terminal 4
do Aeroporto de Barajas até aos últimos dois guardas civis assassinados em Maiorca, que morreram
muito jovens com uma bomba colocada no carro-patrulha. Essa experiência marcou-me muito e
também compreendeu o final da
ETA. A ETA era uma organização
terrorista, e eu distingo sempre o
que é o nacionalismo – um sentimento perfeitamente democrático
– do que é uma operação terrorista.
No País Basco, há bascos nacionalistas pacíficos – a grande maioria,
a imensa maioria. Mas a era da organização terrorista ETA durou
muito em Espanha, demasiado
tempo, começou no franquismo e
terminou em 2010. Portanto, eu
não iria mais além da bandeira que
eles utilizaram como pretexto, em
caso algum identificaria uma coisa
com a outra.

Esta vitória sobre a ETA foi uma vitória importante da democracia
espanhola?

Claro, da democracia espanhola e
da democracia basca. O povo basco ganhou à ETA e o povo basco inclui nacionalistas e não nacionalistas. Hoje há um governo de coligação de cariz nacionalista e é uma

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram: @jornaisPT

sociedade pacífica, desanuviada. A
ETA é provavelmente o episódio
mais negro da nossa História recente, e vencemo-lo. É um êxito de
todos os democratas espanhóis e
bascos, nacionalistas e não nacionalistas. Na Catalunha há um sentimento nacionalista que tem muitos anos, nuns casos tem uma veia
independentista e noutros não –
pois há o catalanismo que se integra em Espanha. As variantes são
muitas e a complexidade do tema
é enorme, portanto eu não simplificaria. Em todo o caso, as ideias
são todas defensáveis em democracia, mas há que respeitar também os procedimentos, as regras
do jogo, que são tão importantes
como os conteúdos. Há um livro
que eu recomendo quando me dizem, às vezes, que tem de haver um
ministro da Cultura e do Desporto,
que são áreas que têm muito em
comum, como, por exemplo, os valores. É um livro de dois grandes escritores – Paul Auster, um escritor
americano, e Coetzee, escritor sul-africano que recebeu o Nobel da
Literatura –, que são dois grandiosos escritores e ambos aficionados
do desporto, o norte-americano do
basquetebol e o sul-africano do
râguebi. Os dois fizeram um livro
com cartas que escreveram um ao

33

Diário de Notícias Domingo 11/4/2021

mais atrás na História. Uma das coisas que fez o ditador Franco foi apagar da História de Espanha tudo o
que significava os grandes homens
e mulheres que falaram de Espanha
de forma muito elaborada, muito
culta, mas pejorativa. Aí encontramos LuisVives, o grande humanista
valenciano, espanhol, universal,
numa tradição de homens e mulheres que foram rechassados muito
tempo da História de Espanha e que
são a cultura do país. Eu creio que
agora, em democracia, há que reivindicar todas as tradições e, portanto, a História de Espanha são tanto
os Reis Católicos como LuisVives.

José Manuel Rodríguez
Uribes no Palácio de
Palhavã, residência oficial
dos embaixadores de
Espanha em Lisboa.

FILIPE AMORIM/GLOBAL IMAGENS

Quando viaja como ministro da
Cultura de Espanha, sente que
está a representar um país com
uma das maiores pujanças culturais?

outro e nas quais fazem uma reflexão sobre o que significam os melhores valores da civilização humana, onde falam da importância das
formas e vinculam-nas ao desporto. Falam de tudo o que significa a
sofisticação do desporto, das regras. Assim, uma pessoa pode ser
ou não independentista, mas as regras do jogo têm de ser respeitadas,
se não quebra-se a convivência. É
como no futebol, importante é não
só meter o golo mas metê-lo da forma adequada, não o meter com a
mão nem em fora de jogo.

Crê que a Constituição de 1978 foi
apenas a possível naquela época
de transição para a democracia ou
tem uma fórmula que permite ainda, hoje em dia, resolver estas diferenças?

Foi a Constituição possível naquele
momento, mas parece-me que, vista com alguma perspetiva, não só foi
a melhor possível naquele momento como é uma boa Constituição.
Creio que na Constituição assentam
as bases para que não aconteça o
confronto dos espanhóis. Tivemos
três grandes problemas históricos
que levaram os espanhóis a enfrentarem-se, cujo corolário foi a Guerra
Civil de 1936-1939 e a ditadura de
Franco. Uma é a questão territorial,
e a Constituição fixou as bases de re-

conhecimento das nacionalidades
que formam a ideia de Espanha e,
portanto, da sua singularidade linguística, cultural, o estado autonómico, uma forma quase federal. A
segunda é a questão religiosa, que
também provocou um confromto
entre, por um lado, essa ideia da Espanha confessional, cuja expressão
máxima foi o nacional-catolicismo
franquista, que deriva dos Reis Católicos, etc., e uma Espanha laica, civil, que em muitos momentos da
História foi até ao outro extremo e foi
anticlerical, digamos. Essa dualidade é superada também com a Constituição, com o Estado não confessional. Eu publiquei um livro há dois
ou três anos que se chama Elogio de
la laicidad. Hacia el Estado laico: la
modernidad pendiente. Essa modernidade marca um caminho até
um Estado laico, não num sentido
anticlerical ou contrário à religião,
mas de respeito pela liberdade de
consciência consagrada na Constituição. O terceiro tema que nós, espanhóis, enfrentámos foi a decisão
entre a monarquia e a república, e
também aí se encontrou a fórmula:
não podia ser a monarquia constitucional, ou seja, a monarquia histórica com poder, nem a república, que
não poderia vigorar nesse momento, pois já havia sido designado o rei

D. Juan Carlos. Era algo que havia
que assumir para a reconciliação, e
então encontrou-se a monarquia
parlamentar, quer dizer, um rei, chefe de Estado, mas sem poder executivo nem legislativo. Portanto, os três
grandes problemas que enfrentámos foram resolvidos com fórmulas
sintéticas, que não são de tudo ou
nada, mas permitem-nos a todos
conviver. Parece-me que, vista por
este prisma, é uma grande Constituição. Mas isso não quer dizer que
não tenha de ser atualizada.
A cultura espanhola é também um
elemento unificador dos espanhóis, ou seja, ninguém olha para
Cervantes como um castelhano, é
olhado como um espanhol. Podemos afirmar isto?

Bom, há aí dois sentidos – se se ler,
por exemplo, Mater Dolorosa, o livro
de Álvarez Junco, o ideal de Espanha
como nação soberana no século XIX
é a Espanha da soberania nacional;
se pensarmos na Hispânica maior,
podemos recuar muito mais na História, como fizemos com esta visita
ao museu, e irmos ao encontro da
pré-história dos nossos povos, mas
a ideia de nação soberana vem do
século XIX. Do ponto de vista cultural, não do ponto de vista político-jurídico, a ideia de Espanha é muito
mais ampla, pode-se voltar muito

Acho que o que nos dá uma força
enorme é a língua. O espanhol é
uma língua universal, a língua de
Cervantes. Acontece algo de parecido com o português e com o que significa também na História da humanidade. São línguas que dão
uma força enorme às nações que
estão na sua origem. Mas todos os
povos têm a sua cultura e tem de haver um grande respeito pela cultura
dos outros, pois todas confluem
para a cultura universal. Eu sou espanhol e gosto muito do meu país,
mas também tenho um olhar universalista – não tanto em termos de
globalização, que é um conceito
mais económico –, um olhar de universalidade dos valores. Por exemplo, os valores da Revolução Francesa são franceses mas também universais – a liberdade, a igualdade e a
solidariedade.

Como é que a pandemia está a afetar a vida cultural em Espanha? Em
Portugal tem tido um forte impacto.

Tem tido um impacto muito forte.
Foi duro e continua a sentir-se. É
verdade que conseguimos atenuar
um pouco os danos com dois tipos
de ações: por um lado, com ajudas
económicas que aliviaram um
pouco – a cultura, em Espanha, é
uma atividade que é partilhada por
outras instituições públicas, pelas
comunidades autónomas –, mas o
Ministério da Cultura fez tudo o
que era possível com os apoios. Aí,
conseguimos incorporar as salas
de cinema, que estão numa situação complicada, os festivais de música, os tablaos flamencos, o teatro,
a dança… Tudo o que depende da
presença do público sofreu muito.

Essas medidas permitem atenuar
a crise económica das pessoas,
mas há uma produção cultural que
se perdeu.

Evidentemente. Por isso a outra medida que tentámos manter, num
equilíbrio imperfeito e muito complexo, que foi a “cultura segura”. Em
Espanha, depois de três meses, entre março do ano passado e o final de
maio, em que estivemos confinados,
a atividade cultural voltou. É verdade que limitada, dependendo do sítio e da evolução da pandemia, nuns
casos reduzida a 50%, noutros a
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“Uma pessoa pode ser
ou não independentista,
mas as regras do jogo
têm de ser respeitadas,
se não quebra-se a
convivência. É como no
futebol, importante é
não só meter o golo
mas metê-lo da forma
adequada, não o meter
com a mão nem
em fora de jogo.”
60%, 75%, dependendo do momento. Mas de então até agora, salvo em
circunstâncias e lugares muito concretos, porque o pico da pandemia
afetou muito a cultura, os teatros, os
cinemas, os concertos de música, o
Teatro Real de Madrid, os museus,
estão abertos. Portanto, entre os
apoios que estão nas nossas mãos,
incluindo os subsídios de desemprego para os artistas dos espetáculos públicos e para os técnicos da
cultura, e essa ideia de “cultura segura” e “cultura aberta” conseguimos
que os danos fossem os menores
possíveis. Eu acho que o único setor
que resistiu melhor foi o do livro, o
que também se compreende, porque, ao estarmos muito mais em
casa, lemos mais. Também houve a
baixa do IVA do livro eletrónico para
4%, que foi um dos elementos que
permitiu que os níveis de leitura em
Espanha durante o confinamento
atingissem recordes que nunca tínhamos atingido antes. Claro que as
pessoas estavam em casa e tínhamos ajudas importantes para as livrarias de bairro, para as livrarias independentes, o que permitiu que a
cultura nesta pandemia, apesar dos
danos evidentes, tenha conseguido
resistir.
Esta exposição de ídolos é um bom
exemplo da cooperação cultural
entre os dois países. Há mais iniciativas a serem incrementadas

Sim. É com a colaboração entre
Portugal e Espanha, através dos
seus museus, que hoje conseguimos esta exposição maravilhosa,
que eu recomendo que visitem.
Mas temos outros projetos importantes, pois estamos na altura da
celebração dos 500 anos da viagem
de circum-navegação de Magalhães e de Elcano entre 2021 e 2023.
Neste contexto, teremos de fazer
muitas coisas para celebrar as efemérides. Também noutras áreas
culturais, e já tive uma conversa
com a ministra da Cultura portuguesa sobre isso, tanto quanto o
permitam as circunstâncias, pensamos nos próximos meses implementar um grande festival de fado
e de flamenco – em Espanha de
fado e em Portugal de flamenco.
leonidio.ferreira@dn.pt
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Quando o teatro se mistura com a rádio
ESTREIA A peça Eu nunca vi um helicóptero explodir estreia a 22 de abril, com participação especial do jornalista
Fernando Alves, da TSF, e encenação de Luísa Pinto.
TEXTO DN

A

equipa trabalhou a primeira vez há dois anos,
quando fizeram uma
peça de teatro adaptada
do livro A vida no campo, do açoriano Joel Neto. A diretora artística da
Narrativensaio- AC, Luísa Pinto, revela que foi esta experiência em
2019 que motivou a elaboração da
peça Eu nunca vi um helicóptero explodir, com estreia no dia 22 de abril
em Vila Nova de Famalicão. “Senti
que essa peça não ficou completamente fechada e decidi construir
uma história de raiz e desafiar” a especialista em literatura e tradutora
Catarina Ferreira de Almeida e o escritor Joel Neto, acrescentou.
O espetáculo reflete a angústia
de todo o processo criativo de um
casal que vive confinado e que tenta escrever uma peça de teatro durante uma crise pandémica e uma
crise conjugal. A peça faz também
uma clara alusão às tecnologias
emergentes dos tempos que correm: “Há um cruzamento entre diferentes ferramentas que imperam
neste momento de tragédia global:
a televisão, a internet, a rádio […]”,
refere a diretora artística, mencionando ainda em entrevista ao DN
que estas plataformas assumem
um papel muito importante numa
altura em que somos todos obrigados a viver à margem da realidade.
Luísa Pinto, encenadora e também atriz na peça, afirma que uma
das particularidades desta exibição
é a participação do jornalista Fernando Alves. O convidado especial
entra em cena a apresentar as suas
famosas crónicas, Sinais, das manhãs da TSF. “É através das suas leituras de textos que o Fernando interpela a ação ao longo de toda a
narrativa, dando ao público nota
do desenvolvimento da pandemia
e das suas consequências sociais.”
Luísa sublinha que a peça foi o
resultado de um trabalho coletivo
e garante que a equipa se entregou
bastante: “Trabalhámos primeiramente online, os ensaios eram feitos através de plataformas digitais,
e só depois presencialmente.” Para
a doutorada em Estudos Artísticos,
num momento em que a cultura
vive momentos conturbados causados pela pandemia de covid-19,
a reabertura das salas de teatro tem
tudo para correr bem: “As salas de
espetáculo cumprem todas as normas de segurança. As pessoas estão
desejosas de voltar aos teatros e o
público assíduo sabe que estes espaços culturais são seguros.”
O convidado especial, Fernando

Fernando Alves garante
que desta vez não se sentiu
intimidado em palco: “É
nítido que estou a fazer
algo ligado à rádio e esse é
o meu papel todos os dias.”

A peça é uma coprodução da Narrativensaio-AC com a Casa das Artes
de V. N. de Famalicão e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Alves, revela que estima muito os
seus colegas de trabalho: “A cumplicidade desta equipa é um importante fator para se ultrapassarem as dificuldades.” O jornalista
da TSF refere que as experiências
anteriores relacionadas com o teatro foram intimidadoras, no entanto afirma em entrevista ao DN que
esta experiência foi diferente: “Desta vez foi muito simples, não me
senti intimidado. É nítido que estou a fazer algo ligado à rádio e esse

é o meu papel todos os dias”, remata, uma vez que já teve a oportunidade de realizar uma antestreia da
peça presencialmente no Dia Mundial do Teatro, a 27 de março.
Para o locutor de rádio, este espetáculo foi uma experiência bastante interessante, pois “permite
perceber que há linguagens diferentes que se podem cruzar”, uma
vez que a peça põe em diálogo uma
série de reflexões, de realidades e
ferramentas distintas. “O meu pa-

O espetáculo reflete a
angústia de todo o
processo criativo de
um casal que vive
confinado e que tenta
escrever uma peça de
teatro durante uma
crise pandémica e
uma crise conjugal.
pel na peça é um momento de chamada à realidade”, pois é através
das suas crónicas que “o mundo lá
fora entra na peça”.
António Durães, protagonista da
peça, garante que a encenação tem
também uma outra peculiaridade
interessante: “O objetivo é o de
equivocar o público, a uma dada altura o público vai ser confundido, já
não sabem quem conta o quê, o
que é contado e quem é quem.”
O ator, que se estreou profissio-
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nalmente em 1984, afirma que esta
peça promete “divertir os espectadores” e causar um sentimento de
identificação com as personagens:
“O público irá rever-se nas vivências, nas dúvidas, nas problemáticas e no estado dos seres em plena
pandemia.”
Num momento em que a covid-19 tem condicionado o setor da
cultura e é mais importante que
nunca a sua valorização, António
Durães deixa o seu testemunho:
“Esta experiência teve muita entrega e muito afeto de todos. A equipa
nunca baixou os braços, conseguimos resistir a um momento difícil
e agora só desejamos partilhá-la
com o público.”
A peça é uma coprodução da
Narrativensaio-AC com a Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e está em exibição em Vila Nova de Famalicão
nos dias 22, 23 e 24 de abril. A 15
de maio segue para Baião e termina a 22 de maio na Praia da Vitória, nos Açores. As sessões já estão
fechadas, mas a companhia promete reagendar outras datas para
que o espetáculo continue em
exibição. F. R. M.
dnot@dn.pt
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Opinião
Rogério Casanova

Duque de Edimburgo, Deus dos Nativos,
Parente das Metáforas

Q

uando a notícia da morte foi
anunciada na sexta-feira, três tribos exóticas em simultâneo perderam uma Divindade: a Família
Real britânica; a imprensa inglesa; e os nativos da ilha de Tanna, em Vanuatu.
A perda da realeza será mais emocional
do que prática. Os deveres oficiais do príncipe Philip tinham sido drasticamente abreviados nos últimos anos. Ainda era participante activo no ocasional acidente de viação, ou na esporádica visita às urgências,
mas a sucessão de eventos e encontros bilaterais (32 mil apertos de mão em seis décadas, segundo alguns cálculos oficiosos) foi
interrompida em 2017, e as suas funções reduzidas ao imperativo essencial do cargo:
um cargo que consistia em ser casado com
uma metáfora, e pai de outra metáfora.
A imprensa – tablóide e generalista – perdeu um recurso fiável, ainda que inerte. A
maioria dos artigos sobre o príncipe consorte eram hoje em dia recapitulativos: repositórios ternurentos de gafes passadas, na ausência de oportunidades para cometer gafes novas. Mas quão infinitamente versáteis
eram as gafes clássicas: um tangencial devaneio malthusiano escrito no prefácio a um
livro de 1988 – em que Philip especulava sobre a possibilidade de reencarnar como um
vírus letal para resolver o problema do “excesso de população” – foi avidamente ressuscitado na era da covid-19. Outros velhos
êxitos eram igualmente populares: o príncipe na China a alertar expatriados para o risco de ficarem “com os olhos em bico”; ou a
perguntar a um aborígene australiano se
“vocês ainda costumam atirar lanças uns
aos outros?”; ou a elogiar um estudante inglês que viajara pela Papua Nova-Guiné
pela proeza de “não ter sido comido vivo”.
Quanto aos membros do culto Philipiano,
o porta-voz da tribo de Vanuatu anunciou
que vão agora passar a idolatrar o príncipe
Carlos; a vida continua, e as curiosidades etnográficas do Pacífico, tal como a monarquia, já não são o que eram.
Um dos prazeres acidentais dos cursos de
antropologia (por volta do terceiro semestre) costumava ser a descoberta dos cultos
de carga. A doutrina sobre estes movimentos de tendência milenar e messiânica - que
emergiram no fim do séc. XIX e se multiplicaram durante a 2ª Guerra Mundial – era interpretá-los como reacções a episódios de
súbito choque cultural: os nativos viam máquinas exóticas a descerem dos céus, recheadas de produtos para os colonizadores,

e sentiam-se subitamente empobrecidos.
Em resposta, profetas locais decretavam
que eram os nativos quem realmente merecia as dádivas celestes, e que caso reproduzissem alguns gestos e comportamentos
dos intrusos ocidentais, poderiam receber
as mesmas cargas. Portanto construíram
pistas de aterragem artesanais no meio da
selva, e empunharam pequenas bandeiras,
e ensaiaram marchas mimetizando as posturas das tropas coloniais, e aguardaram a
chegada dos aviões vindos do céu. Um culto
inteiro agregou-se à volta da figura de “John
Frum”, um suposto ex-soldado americano
promovido a Deus, que no fim dos tempos
haveria de voltar para redimir um arquipélago inteiro, trazendo todas as cargas do resto do mundo.
O culto a Philip é uma ramificação posterior da devoção a John Frum (surge na mesma ilha), e tem alguma mitologia em comum. Em Setembro de 2007, o Channel 4
britânico transmitiu um documentário co-produzido com a National Geographic
chamado Meet the Natives (que ainda pode
ser visto na íntegra no YouTube). Ao contrário da fórmula habitual dos documentários
pseudo-etnográficos - aventureiro ocidental de chapéu e colete observa os hábitos pitorescos de uma qualquer população indígena e aprende uma qualquer lição banal
sobre a sua própria cultura – Meet the Natives inverteu o truque e trouxe cinco nativos
de Tanna ao Reino Unido, para estudar as
três “tribos” britânicas (proletários, classe
média e aristocratas), e documentar a viagem que culminaria num encontro com o
Deus dos seus antepassados, o príncipe
Philip. De câmara na mão, os improvisados
antropólogos tannenses estudam costumes
tão exóticos como a inseminação artificial
de porcos (que os choca), o combate com
bolas de neve (que os diverte), e o serão passado a olhar para um televisor (que os deixa
indiferentes).
Não sendo tão catastrófico quanto a descrição promete (a promoção do Channel 4
prometia a oportunidade de ver os visitantes a fazer “observações ingénuas, sábias e
profundas”), o programa está recheado de
todos os ingredientes que levam membros
de departamentos de antropologia a ranger
os dentes ou abanar desconsoladamente a
cabeça. Mesmo com o expediente da inversão, a perspectiva “exótica” é consistentemente infantilizada, e cada contraste seleccionado pela montagem serve apenas para
ilustrar uma diferença cómica.

Como qualquer conceito das ciências
sociais, o “culto da carga” foi sendo problematizado e contestado, e mais ou menos
desde meados dos anos 90 que o consenso
é tentar evitar por completo a designação com todo o seu potencial para o equívoco
e para a condescendência. Na Antropologia, em todo o caso, o percurso mais comum de cada história canónica interessante é a gradual ascensão à categoria de
“afinal-não-foi-bem-assim”. Quando o autor inglês Matthew Baylis visitou a ilha de
Tanna para escrever um livro sobre o culto,
descobriu que alguns “mitos fundadores”
inventados pelo secretário pessoal do
príncipe tinham sido incorporados nas

O culto de Phillip é
um puré de crenças
animistas sobre um
“deus do vulcão”,
memórias
absorvidas em
segunda ou
terceira mão sobre
relatos bíblicos
contados por
missionários
ocidentais, e
empréstimos
avulsos das
histórias de John
Frum.

narrativas orais da ilha.
Meet the Natives provoca uma reacção
complexa num espectador ocidental, em
2021. É fácil identificar as fontes de desconforto, mas mais difícil isolar os pressupostos culturais que sustentam esse desconforto, ou separá-los com sucesso do
impulso para achar divertida qualquer estrutura pseudo-religiosa. O culto de
Phillip é um puré de crenças animistas sobre um “deus do vulcão”, memórias absorvidas em segunda ou terceira mão sobre
relatos bíblicos contados por missionários
ocidentais, e empréstimos avulsos das histórias de John Frum – tudo suplementado
com os acrescentos da própria máquina
de publicidade do Palácio de
Buckhingham (que menciona o culto no
seu site oficial). É tudo absurdo, mas não é
preciso ser um condescendente documentário inglês para pensar em quão absurda pareceria, numa inversão de perspectiva cultural, toda uma civilização assente, por exemplo, na fábula sobre um
nascimento virgem e um carpinteiro
imortal. E agora que a criatura divina se
ausentou do mundo dos vivos, as tribos
respeitam oito dias de luto oficial, os pergaminhos são debruados a negro, os rectângulos mágicos fazem emissões contínuas, e os desportos interrompem-se para
um minuto de silêncio.
Há pelo menos outra maneira de aceitar a
crença na divindade de Philip como razoável. Eis alguém que viveu noventa e nove
anos, setenta dos quais passados a acenar
em público, e a caminhar alguns passos
atrás de um signo, e protegido de quase todas as fricções da realidade por uma sólida
armadura de vassalos, ajudantes tradições,
tabus e rituais. Algumas diferenças são tão
grandes e longínquas que transformam necessariamente o observador numa presença remota: Deuses ou telespectadores, a
“conhecer” os nativos através de vários níveis de intermediação. De todos os atributos partilhados pelo conjunto de tribos exóticas etnograficamente conhecidas como as
aristocracias europeias, o mais útil é a capacidade para despromover a realidade a uma
condição subalterna, e para acreditar que
quaisquer crueldades (sejam produto de
herança, inércia ou vontade), podem ser
vistas como inócuas caso se treine o hábito
de as ver também como absurdas.
Escreve de acordo com a antiga ortografia
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Opinião
João Lopes

Drácula, Frankenstein e a essência da perceção

P

ercorrendo o Instagram, descubro
que há uma exposição de obras de
Luís Noronha da Costa (1942-2020)
na galeria Artview, em Lisboa. Ironia
dos tempos, trata-se, de facto, de uma iniciativa daquela galeria, disponível até 8 de maio,
mas o lugar em que acontece é outro. Em boa
verdade, de acordo com a geografia cultural
de que somos herdeiros, já não é um lugar,
mas um dispositivo. Ou seja: Imagens projectadas (assim se intitula a iniciativa) é uma “exposição virtual” concebida com o objetivo de
“proporcionar encontros visuais e concetuais
com o público mais vasto”.
A novidade é relativa, claro. Muitas instituições e artistas contemporâneos têm utilizado
os recursos da internet para elaborar exposições que “repetem” outras realizadas em espaços tradicionais ou, por vezes, existem apenas como evento virtual – o fotógrafo holandês Erwin Olaf pode ser um bom exemplo.
O visitante tem uma “porta” de entrada
através da qual acede ao espaço da exposição. Pode, neste caso, escolher uma de duas
opções: ir descobrindo à sua vontade as
obras expostas ou aceitar uma “visita guiada”.
Tudo muito simples e austero, com informações complementares sobre as características das obras. Atrevo-me a pensar que Noronha da Costa gostaria de saber que os seus
trabalhos podem, agora, ser conhecidos através de uma exposição deste teor. Isto porque
a sua “concretização” envolve um estimulante paradoxo.
Assim, por um lado, a sua pintura nunca
desistiu de uma dimensão factual (ia a escrever monumental…) que faz com que cada
quadro exista como um acontecimento capaz de desafiar o nosso olhar e as regras do espaço em que se dá a ver. Alguns espectadores
recordar-se-ão, por exemplo, da belíssima
pintura colocada no pequeno átrio do cinema Londres, em Lisboa… São memórias,
também virtuais, de um genuíno amor pelas
imagens, triste e impotente face ao “progresso” urbano que menospreza a cinefilia.
Ao mesmo tempo, por outro lado, o universo figurativo de Noronha da Costa envolve
uma discussão, de uma só vez filosófica e sensual, sobre essa tarefa ancestral que consiste
em representar o mundo através de um ecrã –
do seu misto de evidência e transcendência.
Creio mesmo que ele aceitaria estabelecer alguma relação entre o quadro como enquadramento (passe a redundância) e o retângulo onde descobrimos um filme.
Será preciso recordar que ele foi um pintor/cineasta? E não apenas porque realizou

filmes – recordo o exemplo emblemático de
O Construtor de Anjos (1978). Também porque Noronha da Costa era um espectador &
pensador do cinema, apaixonado pela obra
de Jean-Luc Godard, especialmente fascinado pelo mestre do cinema de terror inglês
Terence Fisher. Recordo os momentos de
convivência com ele, na Cinemateca, e o
seu entusiasmo pelo trabalho de Fisher.
Num resumo naturalmente discutível, diria
que, para Noronha da Costa, os filmes de
Fisher – a começar pelas suas variações sobre a mitologia de Drácula e Frankenstein –
alimentavam-se da suprema contradição
estética: a evidência física gerada pelos
meios de registo e reprodução do cinema
atrai a paixão pela dimensão invisível do fator humano.
Na entrada (virtual, claro) da exposição da
Artview surge uma frase de Noronha da Costa que nos pode ajudar a pressentir a energia,
não apenas artística, mas visceralmente polí-

O trabalho de Noronha
da Costa tenta ver “o que se esconde
no fundo” da pintura.

Várias obras de
Noronha da Costa
estão disponíveis
numa “exposição
virtual”: um belo
reencontro com o
trabalho de um pintor
que amava o cinema.

tica, da sua visão. Diz ele: “É como se eu entrasse dentro da matéria da pintura para ver o
que se esconde no fundo. A partir daí, a partir
do momento em que essa busca pela essência da perceção se torna o tema fundamental
da minha obra, o que é representado é pouco
importante.”
Escusado será sublinhar que este misto de
obstinação e pudor está longe de ser popular
nos nossos dias de muitos assombramentos.
A cultura dominante das imagens e para as
imagens vive – e faz-nos viver – a partir da noção pueril segundo a qual ver é apenas confirmar o mundo (se corresponder aos valores de
quem vê) ou negar a sua complexidade (se
tais valores não forem satisfeitos). Noronha
da Costa convoca-nos para a aceitação dos limites do nosso olhar – a sua humildade é,
continua a ser, revolucionária.
Jornalista.
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Pirataria de conteúdos de imprensa
é atentado à democracia

revistas e outras publicações periódicas de imprensa escrita.”
Foi um passo, mas está longe de
resolver o problema. Antes de mais,
porque existem mais empresas a
fazer clipping para além das visadas neste processo, e depois porque importa mudar mentalidades
e insistir na pedagogia de cidadãos
e instituições, incluindo as do Estado. Para Carlos Eugénio importa
“demonstrar a órgãos de soberania, como a Assembleia da República, que têm um ganho com esse
clipping, que os seus comportamentos têm um impacto real. Se o
número de jornais e revistas consumidos pelos deputados, por exemplo, diminui em virtude desse
clipping, importa que a AR perceba que não pode ser parte do problema.”

MEDIA A distribuição ilegal de conteúdos de imprensa, por via digital, não é nova mas é cada vez
mais danosa para as empresas de Comunicação Social. Perante um quadro legal insuficiente,
vários as vozes se levantam para sensibilizar os poderes políticos como para alertar os cidadãos.

TEXTO MARIA JOÃO MARTINS

PAULO SPRANGER/ARQUIVO DN

C

omeça por ser um gesto
distraído, dois toques no
smartphone e eis um,
dois, e depois dezenas de
artigos de jornal ou revista, em PDF,
ao dispor do cidadão instalado no
sofá. Inadvertidamente, a distração
de hoje transforma-se no hábito de
amanhã, sem que o título seja alguma vez ressarcido desse consumo
abusivo. Se multiplicarmos este cidadão por dezenas de milhares
com práticas semelhantes, então o
que está em causa, como nota Carlos Eugénio, diretor da Visapress,
entidade que gere os direitos autorais de centenas de títulos e profissionais em Portugal, é “o empobrecimento das empresas de comunicação social e consequentemente
a sua menor capacidade para contratar jornalistas qualificados e experientes.” Quem sofre? “A própria
democracia”, afirma.
Cristina Rodrigues, deputada
não inscrita (eleita por Setúbal, nas
listas do PAN, mas desvinculada do
partido desde junho 2020), prepara-se para apresentar uma recomendação ao Governo, depois de
ter sido alertada para a gravidade
do problemas na sequência de conversas tidas com entidades como o
Sindicato dos Jornalistas, associações de imprensa ou a Visapress.
“Quando falamos da partilha não
consentida dos PDF, estamos a falar
de danos na ordem de 85 milhões
euros anuais para as empresas de
Comunicação Social. As implicações disto para a independência do
jornalismo são assustadoras.”
Em causa estão duas situações
distintas, mas igualmente danosas:
por um lado, temos a pirataria digital, que, de forma ilícita, distribui
conteúdos a milhares de pessoas,
usando, por exemplo, as apps de
conversação. O objetivo é claramente comercial e visa assegurar a
fidelização de clientes às empresas
e sites que promovem este tipo de
produtos. “Nunca como agora se
distribuiu de forma tão selvagem
os conteúdos de jornais e revistas”,
nota Carlos Eugénio. Isto porque o
tipo de tecnologia hoje generalizado o permite. “Com dois toques no
écran de um smartphone tem-se
acesso a um jornal inteiro. Ou a

Ter os jornais, grátis, à distância de um clique tornou-se um hábito para dezenas de milhres de pessoas.

música, ou a livros e a filmes. Se
esta partilha for feita num grupo
restrito de amigos, existe alguma
perda para as empresas e para os
autores, mas conseguimos lidar
com isso. Mas quando começamos
a ter grupos de 10 mil ou 20 mil pessoas, as coisas passam para a esfera pública e temos de atuar.”
Em 2015 foi assinado um memorando de entendimento entre as entidades de gestão coletivas, representadas pelo MAPINET – Movimento Cívico Anti-Pirataria , pelo
governo português, representado
pela IGAC – Inspecção Geral das Atividades Culturais e pelos provedores da Internet, no sentido de se proceder ao bloqueio de websites que
disponibilizam conteúdos protegidos por direitos de autor.” No entanto, as evoluções tecnológicas dos últimos cinco anos tornaram esta medida muito pouco eficaz, na prática.
Interpeladas, estas entidades, afirma Carlos Eugénio, nem sequer respondem. Foi, pois, interposta uma

“Quem distribui PDF
ilegais não é o Robin
dos Bosques, não
está a roubar aos ricos
para dar aos pobres”,
garante o diretor
da Visapress,
Carlos Eugénio.

providência cautelar, cujo desfecho
ainda está em aberto.”
A outra situação é protagonizada
pelos serviços de clipping, que vendem a empresas particulares e públicas, bem como a organismos do
Estado (desde ministérios a autarquias), recortes de imprensa selecionados em função do perfil do
cliente. “Durante muito tempo estas empresas negaram-se a fazer
qualquer pagamento às empresas
de comunicação social, embora
vendessem os conteúdos produzidos por estas. Teve de haver uma
ação judicial.” Com efeito em setembro de 2019, o Tribunal da Propriedade Intelectual condenou três
empresas de clipping a ressarcir
pela perdas os órgãos de comunicação social lesados, com efeitos
retroativos até 2010, ao mesmo
tempo que estabelecia “a subscrição de uma licença que determine
os termos e as condições para a reprodução, distribuição e arquivo
de conteúdos extraídos de jornais,
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Como se combate a pirataria?
O que fazer, então, para inverter a
situação? Carlos Eugénio diz que “o
quadro legal existe, mas não é eficaz. Imagine que sou dono de um
jornal, vou à polícia dizer que o
meu título está a ser roubado todos
os dias, em determinado sítio e daqui a 5 anos vou ter uma resposta
de caso julgado. Isto é incompreensível. O que tem de haver são medidas expeditas para tentar preservar
o direito de autor”. Para a deputada
Cristina Rodrigues, a aposta na Pedagogia cívica é essencial: “Se calhar há a necessidade de clarificar
o que está na lei mas o que importa
é demonstrar às pessoas que esta
conduta não é aceitável. Vamos,
por isso, fazer uma recomendação
ao Governo para que se inicie uma
sensibilização aos leitores no sentido de promover a leitura legal e
responsável dos conteúdos da imprensa. Tínhamos pensado que a
publicidade institucional comprada pelo Estado, e que ainda não foi
usada, poderia ser destinada a esse
objetivo.” À apresentação da recomendação seguir-se-á a discussão
na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, de que Cristina Rodrigues faz parte.
Carlos Eugénio também aposta
na pedagogia: “As pessoas, as empresas e mesmo os organismos do
Estado têm de compreender de
uma vez por todas que as empresas
de Comunicação Social, sobretudo
as regionais, não são extremamente ricas. Quem distribui PDF ilegais
não é o Robin dos Bosques, não
está a roubar aos ricos para dar aos
pobres.” Neste momento, a Visapress está a contactar todas as instituições que recorrem a serviços
de clipping no sentido de se licenciarem com ela e Carlos Eugénio
está certo de que obterá muitas respostas afirmativas. E conclui: “Pugnaremos sempre pelos direitos dos
nossos representados. Combateremos a pirataria de todas as formas,
usando todos os instrumentos ao
nosso alcance para que sejam removidos todos os conteúdos disponibilizados de forma ilegal.”
dnot@dn.pt
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CHEF DIOGO ROCHA
Rascasso com avelãs de Viseu,
ervilhas e feijão preto

Ingredientes para o Rascasso
4 unidades de filetes de Rascasso
1 dl de azeite virgem extra
2 dentes de alho laminado
q.b. folhas de coentros
q.b. sementes de coentros

Confeção

Coloque num tabuleiro de forno o rascasso com
metade do azeite, o alho, e as folhas e sementes de
coentros e tape com uma tampa ou uma folha de
alumínio e leve ao forno durante três minutos a
140ºC.
Numa frigideira coloque o restante azeite e uma folha
de papel vegetal e deixe aquecer. Retire o peixe do
forno e com a pele virada para baixo pouse na
frigideira e deixe cozinhar cerca de dois minutos até
ficar com a pele bem crocante.

Ingredientes
para o molho de avelãs
1kg espinhas de peixe
100g cebola
100g tomate fresco
50g cenoura
50 g alho francês
20g aipo
0,5 dl azeite virgem extra
0.5dl aguardente
q.b. sal
200g avelãs torradas

Confeção

Pré aqueça o forno a 220 ºC e num tabuleiro junte as
espinhas de peixe, a cebola, o tomate, a cenoura, o
alho francês, o aipo e o azeite e leve ao forno até ter
um aspeto tostado, mas não excessivo. Retire e numa
panela coloque o preparado anterior e junte a
aguardente deixando “arder” e adicione agua até
cobrir duas vezes o seu volume. Deixe reduzir
durante 40 minutos e passe o caldo pelo coador.
Num tacho mais largo junte ao caldo as avelãs
torradas e sem pele e deixe reduzir e retifique
temperos no final antes de servir.

Ingredientes para os purés
400g de ervilhas cozidas
2 dl natas
0,5 dl de azeite virgem extra
Q.b. sal
Q.b. pimenta
200g feijão preto cozido
150g manteiga
Q.b. raspa de laranja
Q.b. de malagueta

Confeção

Triture as ervilhas com as natas fervidas com o azeite,
o gengibre, o sal e a pimenta e no fim passe por uma
rede ou coador e sirva quente. Ao feijão preto cozido
junte a manteiga, a raspa de laranja, temperando
com o sal e a malagueta em pó.
Emulsione num liquidificador e obtenha um puré
homogéneo que deverá servir tépido.

A acompanhar
Como pairing para a
receita o chef Diogo
Rocha aconselha um dos
vinhos produzidos pela
Quinta de Lemos (onde
fica o restaurante Mesa
de Lemos) um rosé Nelita
de 2017.
TEXTO E EDIÇÃO FILIPE GIL

O chef

Diogo Rocha estudou no curso de cozinha e pastelaria de Coimbra,
licenciou-se em Produção Alimentar e Restauração e tornou-se
mestre em sustentabilidade de Turismo na ESHT do Estoril, tendo-se especializado em produtos da Serra da Estrela. Passou por
projetos como o Encontrus (catering), restaurante Terreiro do Paço,
Villa Joya e Valle Flor, como estagiário. Em 2008, entrou para o Dão
Sul, onde assume a chefia executiva de todo o grupo com três
espaços de restauração. Em abril de 2014 passa a ser chef
executivo do restaurante Mesa de Lemos. Em 2016, publica o
primeiro livro, Hoje Diogo Rocha, três anos mais tarde o segundo:
Queijaria do Chef. É embaixador oficial de Viseu e em 2019,
conquista a primeira estrela Michelin para o Mesa de Lemos.
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SUDOKU

HORIZONTAIS:
1. Queixada. Comer a ceia. 2. Comparar. Canto em louvor da Pátria. 3. Décima sexta letra
do alfabeto grego. Fruto silvestre. Preposição que designa posse. 4. Engenheiro
(abreviatura). Tornar macio. 5. Avinagrado. Forte afeição. 6. Vestuário. Inflamação do
ouvido. 7. Proprietário. Grupo circular de ilhas de coral. 8. Manjar delicado. Nome da letra
M. 9. Crómio (símbolo químico). Verão. Avenida (abreviatura). 10. Elemento de formação
de palavras que exprime a ideia de metade, meio. Marinha de guerra. 11. Recurso
(figurado). Romper com violência.
VERTICAIS:
1. Fazer o mapa de. Pedaço de madeira para o lume. 2. Aferro. Acreditar. 3. Xénon (símbolo
químico). Espécie de cola para unir e ajustar peças de madeira. Milímetro (abreviatura). 4.
Raiva. Poema em que se narram feitos destemidos e grandiosos. 5. Capital do Peru. Erva-doce. 6. Fragrância. Decidir-se por. 7. Galho. Malhadouro. 8. Troça. Organização Mundial
de Saúde. 9. Interjeição utilizada para chamar a atenção ou para cumprimentar. Inflamação
da íris. Prata (símbolo químico). 10. Dá passos. Conquista. 11. Ratar. Levantar.

Palavras Cruzadas
Horizontais:
1. Maxila. Cear. 2. Aferir. Hino. 3. Pi.
Amora. De. 4. Eng. Amaciar. 5. Acre.
Amor. 6. Roupa. Otite. 7. Dono. Atol. 8.
Acepipe. Eme. 9. Cr. Estio. Av. 10. Hemi.
Armada. 11. Arma. Rasgar.
Verticais:
1. Mapear. Acha. 2. Afinco. Crer. 3. Xe.
Grude. Mm. 4. Ira. Epopeia. 5. Lima.
Anis. 6. Aroma. Optar. 7. Ramo. Eira. 8.
Chacota. OMS. 9. Ei. Irite. Ag. 10. Anda.
Tomada. 11. Roer. Elevar.

PALAVRAS CRUZADAS
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PUB

DIAS ÚTEIS
entre as 9h00
e as 18h30
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ÚLTIMA
Funeral de duque de
Edimburgo em Windsor
REALEZA O neto Harry viajará da Califórnia para assistir, no sábado, à cerimónia
privada, mas a mulher, Meghan, não se desloca a conselho médico.
TEXTO DN

O

funeral do príncipe Filipe,
que morreu na sexta-feira,
aos 99 anos, acontecerá no
próximo sábado, na Capela
de São Jorge, no Castelo de Windsor. A
cerimónia, de caráter privado, será
transmitida pela televisão e em todo o
Reino Unido será guardado um minuto de silêncio, no início do funeral, que
terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do marido
da rainha Isabel II.
O príncipe Filipe, também conhecido por duque de Edimburgo, participou ativamente na preparação do seu
funeral, incluindo no projeto de modificação do veículo, um jipe, que trans-

portará o seu caixão, que será seguido
pela família real.
A cerimónia vai respeitar as restrições originadas pela covid, que limita a
30 o número de pessoas presentes em
funerais. Entre os familiares estará o
neto Harry, que foi viver para a Califórnia após deixar as funções reais. Já a sua
mulher, Meghan Markle, que está grávida, não viaja para Londres, argumentando conselho médico, disse um porta-voz do palácio. Também para evitar
ajuntamentos, Buckingham pediu aos
britânicos para não se deslocarem até
Windsor e sugeriu que vejam a cerimónia pela televisão.
O anúncio dos preparativos do fune-

ral foi feito depois de unidades militares em todo o Reino Unido terem disparado salvas de 41 tiros para marcar a
morte de Filipe, homenageando o ex-oficial da Marinha que combateu na II
Guerra Mundial.
O príncipe de Gales, Carlos, também
prestou homenagem pública ao pai, ao
evocar “uma figura muito amada e
apreciada”, que teria ficado “profundamente comovido com o número de
pessoas” que partilham a perda. Numa
declaração feita em frente à sua residência no condado inglês de Gloucestershire, Carlos sublinhou que Filipe,
marido de Isabel II durante 73 anos, era
“uma pessoa muito especial”.

BREVES

Angola expulsa
missionários da IURD
Cerca de 50 missionários brasileiros afetos à
antiga liderança da Igreja Universal do Reino de
Deus (IURD) em Angola estão a ser notificados
para abandonar o país no prazo de oito dias,
noticiou ontem o Jornal de Angola.
A informação foi avançada ao jornal pelo porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros
(SME), que justificou a decisão com a situação
migratória irregular dos missionários.
O comissário Simão Milagre indicou que o SME
recebeu da Igreja Universal do Reino de Deus
em Angola uma lista com 51 missionários
brasileiros com vistos de permanência no país
caducados.
“Não posso confirmar se são bispos, pastores
ou obreiros”, disse.
Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o
pastor brasileiro Valdir de Sousa, que
encabeçou uma delegação que se deslocou ao
SME, confirmou que recebeu a notificação das
autoridades. “Recebemos a notificação de
abandono do país e temos oito dias para sair de
Angola, porque, supostamente, a Igreja
Universal do Reino de Deus já não está a
renovar as cartas de chamada para
missionários brasileiros”, contou.

Brasil vai ter novo Cristo
gigante, maior que o do Rio
Stuart no DN

O Brasil vai inaugurar uma nova estátua gigante
de Cristo numa pequena cidade do Sul do país,
que promete ultrapassar em altura o Cristo
Redentor de braços abertos que está no alto do
Corcovado, no Rio de Janeiro.
Esta semana foram erguidos os braços e a
cabeça da estátua, cuja construção teve início
em 2019 em Encantado, Rio Grande do Sul. A
conclusão da obra está prevista para o final
deste ano, segundo a Associação Amigos de
Cristo, que coordena os trabalhos.
“Com certeza é um dia de festa, de devoção”,
afirmou nas redes sociais Gilson Conzatti,
vereador e filho de Adroaldo Conzatti, prefeito
da cidade que acolheu a ideia e morreu em
março de complicações de saúde em
consequência da covid-19.
A estátua de Encantado terá o nome de Cristo
Protetor e terá 43 metros de altura, incluindo o
pedestal, o que a tornará a terceira estátua do
género mais alta no mundo. A extensão de mão
a mão é de 36 metros. Terá um elevador
interno e um miradouro.
O Cristo Redentor do Corcovado, o cartão
postal mais famoso do Brasil, mede 38 metros,
incluindo o pedestal, e foi inaugurado em
outubro de 1931.
Encantado, cidade com 22 mil habitantes, está
localizada a 144 quilômetros de Porto Alegre,
capital do Estado.
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