
EX-INSPETOR DA PJ INTRIGADO 
COM INCOERÊNCIAS DO CASO

L
úc

io
 V

ia
na

Está a pensar 
reformar-se? 
Quer saber 
quanto perde 
ou ganha em 
aposentar-se 
já?

Acaba 
reinado 
de Rosa  
e Alexandre. 
TICÃO terá  
9 juízes 
// PÁG. 40

Prisão modelo foi “transformada num autêntico bordel”, acusa ONG 
Vítimas eram “vendidas” pelos guardas como “coelhinhas” 

e saíam pelo portão da frente   
// PÁGS. 12-17

Moçambique. O pesadelo das reclusas 
abusadas à vista de todos

Entrevista a Daniel Serra, presidente da Pro.var

Edição fim de semana 2€ // Sexta-feira, 18 junho 2021 // Ano 12 // Diário // Número 3486 
Diretor: Mário Ramires // Dir. executivo: Vítor Rainho // Dir. exec. adjunto: José Cabrita Saraiva 

Subdir. exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves
iN

E
VI

TÁ
VE

L

Covid-19. Lisboa 
e Algarve com as 
maiores incidências 
de novos casos
Situação não está controlada na AML e especialistas ouvidos pelo i 
admitem que pode estar já a haver atraso nos diagnósticos e rastreios. 
Governo proíbe circulação ao fim de semana e assume que o objetivo 
é evitar alastrar ao resto do país mas casos já aumentaram 
significativamente no  Algarve e estão a subir em todo o país // PÁGS. 2-3

Carlos Anjos acredita que alguém pode ter tentado “confundir a polícia” // PÁG. 6

“Os restaurantes vão fugir 
ao IVaucher” 
“Dois em cada três espaços da restauração  
em centros comerciais estão em situação  
de insolvência ou falência” 
“Há estabelecimentos no Algarve que não estão 
a abrir porque não têm mão-de-obra disponível” 
“A evasão fiscal foi descendo e é cada vez menor” 
// PÁGS. 20-25Eugénio Rosa esclarece 

algumas das dúvidas 
mais frequentes  
// PÁGS. 18/19

BEBÉ ENCONTRADO COM VIDA
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EDITORIAL           

A história 
de um bebé 
e os complexos 
noticiosos 

Vítor Rainho

O fecho da edição de quarta para 
quinta-feira foi um pouco atípico. Aca-
bámos por fechar mais tarde do que o 
costume e quando cheguei a casa 
entretive-me em questões gastronómi-
cas e só me sentei bastante tarde em 
frente à televisão, pois já passava da 
uma da manhã. Vi os noticiários e as 
primeiras páginas dos jornais do dia 
seguinte e, já perto das duas da 
manhã, passei para a CMTV, que esta-
va em direto de Proença-a-Velha, dan-
do conta do bebé desaparecido, algo 
que me tinha escapado ao longo do 
dia e que me irritou por ter percebido 
que nada teríamos na edição impres-
sa. Estranhei que as outras televisões 
tivessem dado tão pouco tempo de 
antena à notícia – até pelo historial 
recente de crianças desaparecidas em 
Portugal – e fiquei a ouvir os especia-
listas criminais da estação, achando 
eu que se esticaram um pouco (prati-
camente assumiram que os pais 
teriam responsabilidades no desapa-
recimento do bebé Noah). 
Umas horas depois tudo tinha muda-
do e a SIC e a TVI, nas suas versões 
de cabo, estavam a falar do assunto 
com quase tanto empenho como 
Tânia Laranjo, a enviada especial do 
crime mais conhecida de Portugal. E, 
querendo eu estar a trabalhar e a 
ouvir notícias, fiquei banzado: o con-
finamento da Grande Lisboa ficou 
quase para segundo plano, pois a his-
tória do bebé Noah é que interessava. 
Em Portugal, somos assim. Passamos 
do oito ao oitenta com uma enorme 
facilidade e, reconheçamos, a CMTV 
obrigou a concorrência a alterar o 
seu funcionamento. O canal do Cor-
reio da Manhã não se importa de 
mudar toda a programação se enten-
der apostar numa história: seja a de 
uma criança desaparecida ou de um 
grande acidente, enquanto a concor-
rência fica a pensar se o aconteci-
mento tem ou não pedigree para se 
fazer diretos, obviamente à hora do 
telejornal seguinte. É certo que já foi 
mais assim, mas ainda há preconcei-
tos injustificados. Ah! E diga-se que 
não tenho, como espetador, particu-
lar interesse por muitas das histó-
rias, embora como jornalista a histó-
ria já seja outra.

Restaurantes continuam  
a fechar às 22h30 mais  

uma semana mas vai haver 
controlos à entrada e saída 

da área metropolitana
MAFALDA GOMES

Grande Lisboa  
é o foco mas Algarve 
também se aproxima 
das linhas de alerta

Situação não está 
controlada na AML  

e especialistas ouvidos 
pelo i admitem que 

pode estar já a haver 
atraso nos diagnósticos 

e rastreios. Governo 
proíbe circulação  

ao fim de semana e 
assume que o objetivo 

é evitar alastrar  
ao resto do país mas 

casos já aumentaram 
significativamente  

no  Algarve e estão a 
subir em todo o país.

Uma medida que não estava nos 
planos e que visa tentar evitar 
que o aumento de casos que se 
verifica na área metropolitana 
de Lisboa alastre ao resto do 
país. Foi assim que Mariana Viei-
ra da Silva justificou ontem o 
regresso a tempos de maior aper-
to no controlo da pandemia. 
Numa semana marcada pela 
troca de galhardetes entre Pre-
sidente e primeiro-ministro sobre 
hipotéticos recuos no desconfi-
namento, este foi uma decisão 
de controlo de danos tomada 
em Conselho de Ministros, que 

começou a desenhar-se de vés-
pera. Segundo os especialistas 
ouvidos pelo i, não terá um efei-
to muito imediato em Lisboa, 
onde já há indícios de estar a 
haver atrasos nos diagnósticos 
e rastreios, mas entre o apertar 
de regras e a mensagem que isso 
transmite, a expectativa é que 
haja um abrandamento e maior 
cautela nos contactos, depois de 
o país ter atingido um pico no 
desconfinamento nas últimas 
semanas e que agora já dá sinais 
de algum recuo.  

 
À ESPERA DE DADOS Mariana 
Vieira da Silva não descartou 
mais medidas em Lisboa, mas 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt 
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remeteu-as para quando hou-
ver mais dados sobre a preva-
lência da variante indiana, que 
como o i avançou, os especialis-
tas que fazem a avaliação téc-
nica para o Executivo e o Gover-
no já têm indicação de que é 
dominante em Lisboa com base 
nas estimativas de prevalência 
feitas a partir de testes PCR, 
aguardando-se os resultados dos 
testes feitos pelo INSA.  

 Lisboa, Braga e Odemira man-
têm horários de fecho às 22h30 
e seis concelhos recuam nesta 
semana de horários de fecho à 
meia-noite para o arrumar de 
esplanadas e restaurantes às 
horas ‘antigas’. Sesimbra, que 
na semana passada pediu para 
não avançar no desconfinamen-
to, dá o passo maior atrás e é o 
primeiro concelho a voltar a ter 
restrições ao fim de semana (res-
tauração fecha às 15h30), situa-
ção em que na próxima semana 
deverá passar a estar a capital e 
outros concelhos da AML, aque-
les que se mantiverem pela segun-
da semana consecutiva acima 
do patamar dos 240 casos por 
100 mil habitantes (480 no caso 
de concelhos mais pequenos). 

Para já, na grande Lisboa, a 
principal mudança é mesmo 
que a partir desta sexta-feira às 
15h, fica proibido entrar e sair 
da área metropolitana, uma 
decisão que quando foi toma-
da no ano passado sem estar 

decretado o estado de emergên-
cia também gerou um episódio 
de fricção entre Governo e PR 
(ver ao lado).  

Considerando que 15 meses 
volvidos em pandemia “não faz 
sentido questionar sistematica-
mente” as medidas, que admi-
tiu ser cedo para dizer quanto 
tempo irão durar, Mariana Viei-
ra da Silva adiantou que have-
rá fiscalização às movimenta-
ções, proibidas até às 6h de segun-
da-feira. E exceções, que serão 
as mesmas de outras alturas em 
que a regra foi implementada. 

Para quem tem férias marca-
das, não haverá uma exceção 
específica, mas o Governo reco-
menda prudência nos contac-

tos. No caso de viagens inter-
nacionais, não há restrições. Cá 
dentro, a resposta de Vieira da 
Silva foi que durante a semana 
não há interdições. “O que está 
impedido são as saídas ao fim 
de semana. À segunda, terça, 
quarta e quinta continua a ser 
permitido entrar e sair. Não é 
uma cerca sanitária, é uma res-
trição ao fim de semana”, dis-
se a ministra, já depois de admi-
tir que as medidas terão pouco 
efeito no controlo da epidemia 
na área metropolitana, onde 
reconheceu que o aumento de 
casos já alastrou. 

Não foram facultados dados 
muito detalhados sobre a situa-
ção epidemiológica durante a 
conferência de imprensa. Segun-
do os dados disponibilizados dia-
riamente pela DGS, a situação 
na região de Lisboa e Vale do 
Tejo continua a destacar-se do 
resto do país, mas o aumento 
de casos nos últimos sete dias 
voltou a ser transversal ao res-
to do país e o Algarve regista 
uma subida significativa na inci-
dência (nos últimos sete dias 
houve um aumento de 85% nos 
novos casos).  

O RT a nível nacional é de 1,13, 
indicou Mariana Vieira de Sil-
va. Segundo o i apurou, o últi-
mo cálculo do RT para a região 
de Lisboa, que será divulgado 
esta sexta-feira pelo Instituto 
Ricardo Jorge, é de 1,20, o que 

retrata ainda a situação na sema-
na passada. Nos últimos sete 
dias, os casos aumentaram 52% 
na região. A região de Lisboa 
está com uma incidência cumu-
lativa de casos a 14 dias, o indi-
cador usado para monitorizar 
a epidemia, na casa dos 170 casos 
por 100 mil habitantes, duas a 
três vezes superior ao que se 
passa no Norte (na região Cen-
tro e no Alentejo. Mas o Algar-
ve já se aproxima de novo da 
linha dos 120 casos por 100 mil 
habitantes, à conta sobretudo 
da subida de infeções em Albu-
feira, um dos concelhos que já 
estava sinalizado desde a sema-
na passada e recua agora para 
horários de fecho na restaura-
ção às 22h30.  

Também na região Norte vol-
tou a registar-se nos últimos dias 
um aumento de casos, depois 
de um período de estabilização. 
Ficam em alerta, por estarem 
pela primeira vez acima dos 
limiares definidos pelo Gover-
no (120 casos por 100 mil habi-
tantes ou 240 nos municípios 
com menor densidade) os con-
celhos de Alcochete, Águeda, 
Almada, Amadora, Barreiro, 
Grândola, Lagos, Loures, Mafra, 
Moita, Montijo, Odivelas, Oei-
ras, Palmela, Sardoal, Seixal, 
Setúbal, Sines, Sobral de Mon-
te Agraço e Vila Franca de Xira. 
A incidência em cada um só é 
divulgada à sexta-feira pela DGS. 

Quando 
Marcelo 
disse que  
a proibição 
tinha 
tolerância 

Proibição nos  
Finados deu fricção  
com Belém.

Em outubro do ano passado, a 
decisão do Governo de proibir a 
circulação entre concelhos sem 
estado de emergência no fim de 
semana dos Finados motivou crí-
ticas de alguns constitucionalis-
tas e na altura o Presidente da 
República acabou por pôr água 
na fervura, admitindo que mais 
do que uma imposição, a medi-
da era uma recomendação agra-
vada, deixando claro que não 
poderia haver sanções.  

“Essa é uma medida com um 
número muito elevado de exce-
ções e que está a ser aplicada com 
uma tolerância muito grande, o 
que significa que é quase uma 
recomendação agravada, mais 
do que uma imposição”, afirmou. 
Depois da troca de afirmações 
com o primeiro-ministro depois 
de ter afastado taxativamente no 
último domingo a hipótese de um 
recuo no desconfinamento, Mar-
celo Rebelo de Sousa não se pro-
nunciou ontem nem sobre os des-
envolvimentos em matéria epi-
demiológica nem sobre as decisões 
do Conselho de Ministros, que 
não têm de ser aprovadas por 
Belém. A última intervenção sobre 
este tête-a-tête em Budapeste, 
intermediado pela imprensa, foi 
de António Costa, que garantiu 
que há total sintonia com o Pre-
sidente da República, que não tor-
nou a referir-se ao episódio depois 
de ter recusado mais comentá-
rios no dia do jogo de estreia de 
Portugal no Euro.   

A resolução de Conselho de 
Ministros que regula as novas 
regras e que vai definir as exce-
ções ainda não estava ontem 
publicada, mas deverá clarifi-
car o que se pode ou não apre-
sentar como motivo para sair 
da área metropolitana. De res-
to, nos concelhos em estado de 
risco elevado, todos os que estão 
recuados no desconfinamento, 
há mais limitações de funciona-
mento, nomeadamente de salas 
de jogos como casinos e bingos, 
que têm de fechar. 

Seis concelhos 
recuam para 
horários de fecho 
às 22h30 e 20 
ficam em alerta 

Casos aumentaram 
53% em Lisboa 
nos últimos  
sete dias e  
86% no Algarve
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PS reage ao regresso de 
Passos: os portugueses 
não esqueceram 

Depois de assistir ao congresso 
das direitas quase em silêncio, 
Pedro Passos Coelho voltou a 
criticar o Governo na apresen-
tação de um livro sobre o Ser-
viço Nacional de Saúde. O PS 
reagiu com a garantia de que os 
portugueses não se esqueceram 
da política de austeridade. 

Na apresentação do livro de 
António Alvim, na quarta-feira, 
Passos Coelho falou quase duran-
te uma hora e alertou que são 
necessárias reformas, mesmo 
que não sejam consensuais entre 
os principais partidos. “Bem sei 
que há muitas reformas que gos-
taríamos que fossem tão con-
sensuais que durassem o sufi-

ciente para que se vissem resul-
tados. Mas espero que as forças 
políticas não fiquem à espera 
uma das outras, o país não pode 
perder continuamente com este 
jogo”, disse o ex-primeiro-minis-
tro, depois de Rui Rio ter lamen-
tado a falta de abertura dos socia-
listas para fazer reformas.  

Passos Coelho acusou o Gover-
no socialista de ignorar os pro-
blemas e alertou que essa atitu-
de não pode paralisar o país. “Se 
o Governo que está em funções 
não os quer enfrentar, que venha 
um dia outro que os possa enfren-
tar. Se as reformas tiverem de 
se fazer em confronto que se 
façam, também é importante 
que a democracia funcione para 
isso”, disse Passos Coelho, que 
deixou a liderança do PSD no 

início de 2018 após um mau 
resultado nas eleições autárqui-
cas. Sobre o Serviço Nacional de 
Saúde, Passos Coelho defendeu 
que é “imperdoável que a esquer-

Socialistas responderam às críticas do ex-primeiro-ministro. Passos 
defendeu que as reformas tem de ser feitas, mesmo em “confronto”.

Passos Coelho voltou a aparecer para criticar o Governo socialista BRUNO GONÇALVES

da, que diz que é uma espécie 
de ‘alma mater’ do SNS o esteja 
a desqualificar desta maneira e 
que seja o que se chama de direi-
ta a sempre a tentar salvar a 
situação e ver se lhe consegue 
dar sustentabilidade”. 

O PS reagiu às críticas do antigo 
primeiro-ministro. A deputada socia-
lista Sónia Fertuzinhos lembrou os 
tempos da troika e as políticas de 
austeridade. “Relativamente ao que 
disse sobre o SNS, não nos parece 
que Pedro Passos Coelho possa 
achar que os portugueses e as por-
tuguesas se esqueceram das opções 
de política pública na área da saú-
de por parte do Governo em que 
foi primeiro-ministro”.  

A deputada e dirigente socia-
lista admitiu, em declarações à 
Lusa, que “as circunstâncias 
eram então muito difíceis”, mas 
o Governo de Passos Coelho “cor-
tou o dobro do que era exigido 
no memorando” da troika.  

O eurodeputado do BE José 
Gusmão também comentou o 
discurso de Passos Coelho. “As 
direitas fizeram o maior corte 
orçamental da nossa democra-
cia no SNS para o ‘salvar’ e evi-
tar a sua ‘desqualificação’. Pas-
sos Coelho renasce enfim, para 
lembrar o país e toda a huma-
nidade que não há limites para 
o descaramento´”, escreveu o 
bloquista nas redes sociais. 

Radar //A

LUÍS CLARO 
luis.claro@ionline.pt

Passos Coelho 
acusou o Governo 

socialista de ignorar 
os problemas 

do país

PS e BE  
criticam discurso. 

“Não há  
limites para  

o descaramento”

Citações

“Bem sei que há 
muitas reformas 
que gostaríamos 
que fossem tão 
consensuais que 
durassem o 
suficiente para  
que se vissem 
resultados. Mas 
espero que as 
forças políticas não 
fiquem à espera 
uma das outras,  
o país não pode 
perder 
continuamente 
com este jogo” 
Pedro Passos Coelho 
PRESIDENTE DO PSD 
“Estamos a braços 
com problemas 
que se estão a 
avolumar e que 
exigiriam uma 
atitude muito 
diferente daquele 
que tem reinado” 
Idem  
“Percebemos assim 
uma das razões 
para o Governo  
de Pedro Passos 
Coelho ter falhado, 
porque nenhuma 
reforma é bem 
sucedida se for feita 
em confronto com 
as pessoas. Para  
o PS, reformas  
não são cortes” 
Sónia  Fertuzinhos 
DEPUTADA DO PS 

“As direitas 
fizeram o maior 
corte orçamental 
da democracia no 
Serviço Nacional 
de Saúde para  
o ‘salvar’” 
José Gusmão 
EURODEPUTADO DO BE
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PARLAMENTO 
O Bloco de Esquerda  
e o CDS requereram  
a audição urgente do 
ministro Eduardo Cabrita  
no Parlamento sobre o 
alojamento de imigrante 
em prisões. O Bloco de 
Esquerda considera que 
a situação é de extrema 
gravidade, porque o 
governante “terá 
apresentado ao 
parlamento uma versão 
das coisas diferente da 
verdade dos factos”.  
O Bloco de Esquerda 
defende que “colocar  
em prisões pessoas que 
não cometeram nenhum 
crime é uma solução 
indigna, desumana  
e que atenta contra  
os seus direitos 
fundamentais”. 
 
ESCLARECIMENTOS 
URGENTES 
O CDS-PP pediu ontem 
“esclarecimentos 
urgentes” ao ministro  
da Administração Interna 
sobre a possibilidade de 
colocação de imigrantes 
em situação irregular  
na prisão de Caxias.  
Os centristas acusam 
Eduardo Cabrita de não 
ter dado “informação 
verdadeira” na última 
audição parlamentar.  
O CDS já pediu várias 
vezes a demissão  
deste ministro.  
 
CONTRADIÇÕES 
Eduardo Cabrita disse, 
no Parlamento, no  
início deste mês, que  
a hipótese de alojar 
imigrantes na prisão  
de Caxias estava a ser 
estudada, mas o jornal 
Público revelou que o 
SEF e a Direção-Geral 
de Reinserção e 
Serviços Prisionais 
tinham assinado 
protocolo em fevereiro. 

Imigrantes

Mais  
uma polémica 
com Cabrita

PORTUGAL O PSD responsabi-
lizou o PS por “vinte anos per-
didos” no crescimento da eco-
nomia e no aumento da com-
petitividade. “É incompreensível 
que a melhoria da nossa com-
petitividade, enquanto país que 
opera num mundo globaliza-
do e aberto, não esteja no cen-
tro das prioridades do Gover-
no”, disse Afonso Oliveira, no 
arranque do debate sobre com-
petitividade. 

PSD acusa PS por 
vinte anos perdidos

LISBOA Carlos Moedas respon-
sabiliza Fernando Medina pela 
situação negativa da pandemia 
na região de Lisboa. “Comigo 
como presidente, a CML teria 
feito tudo, sem poupar esfor-
ços, para que não voltássemos 
atrás. Comigo, num tempo des-
ta exigência, não haveria ina-
ção. Se hoje Lisboa volta a estar 
em risco isso deve-se à inação 
de Fernando Medina”, afirmou 
o candidato da direita à Câma-
ra de Lisboa. 

Moedas critica 
inação de Medina

PORTUGAL Cerca de 62 mil socia-
listas vão votar de forma pre-
sencial para escolherem o secre-
tário-geral do PS, num ato elei-
toral que começou no dia 11 por 
via eletrónica. Hoje e amanhã 
os socialistas vão poder esco-
lher entre António Costa e Daniel 
Adrião. Os militantes vão ainda  
eleger cerca de 1300 delegados 
ao congresso, que está marca-
do para os dias 10 e 11 de julho.

Militantes do PS 
escolhem líder 

VISEU A situação clínica do can-
didato do Partido Socialista (PS) 
à Câmara de Viseu, João Azeve-
do, começou a estabilizar, ape-
sar de continuar nos cuidados 
intensivos coronários, confir-
mou ao jornal i fonte próxima 
da sua candidatura. O candida-
to socialista à Câmara de Viseu 
deu entrada no Centro Hospi-
talar Tondela-Viseu (CHTV) no 
último domingo com “proble-
mas cardiovasculares”.

Candidato do PS 
está estável 

POLÍTICA

Rui Moreira apresentou ontem, 
no Pavilhão Rosa Mota, a sua 
recandidatura à Câmara do Por-
to pela associação cívica “Por-
to, o Nosso Movimento”. A can-
didatura, independente, havia 
já sido confirmada no domingo 
e contará com o apoio da Inicia-
tiva Liberal, CDS-PP, Nós! Cida-
dãos e MAIS. 

A apresentação contou com 
400 convidados – devidamente 
afastados e de acordo com as 
regras da DGS – e pautou-se por 
um discurso que deixou clara a 
separação entre “nós” e “eles”, 
dando assim músculo ao bair-
rismo que é marca d’água do 
autarca portuense: “Sempre nos 
focámos num Porto indepen-
dente das ideologias, indepen-
dente dos protagonistas parti-
dários e independente das agen-
das centralistas que 
recorrentemente nos querem 
impor”, afirmou Rui Moreira. 
Seguiu em crítica ao centralis-
mo lisboeta, apontando, mais 
uma vez – aqui, recorde-se o seu 
discurso emocionado quando 
soube que iria a tribunal pela 
Selminho – que o seu “caminho 
incomodou muita gente”, em 
especial aqueles que “continuam 

a trocar o Porto pelo Terreiro 
do paço, ao ponto de não terem 
descansado enquanto não cria-
ram um lei para nos impedir de 
voltar a usar o lema ‘O Nosso 
partido é o Porto’, no que pare-
ceu uma bicada a Rio e ao PSD.  

Seguindo uma linha de contí-
nuo recurso a frases identitárias 
da cidade a que preside, Morei-
ra mencionou ainda as “contas 
à moda do Porto”, recordando 
aos portuenses o facto de, em 
2019, ter terminado o ano sem  
dívida municipal. Algo só possí-
vel, explica, por a sua autarquia 
se ter comportado como “formi-
ga e não cigarra”, o suficiente 

para “fazer frente a este inver-
no pandémico”. Relativamente 
a investimento privado, Morei-
ra garantiu que a cidade teve “o 
maior de sempre”, assim como 
também “protagonizou o maior 
investimento público de toda a 
sua história”. 

Com vontade de ir para a rua 
reconquistar o Porto, Moreira 
explicou que vencer as eleições 
significaria “concluir os proje-
tos que a pandemia atrasou”, 
apontando novamente o dedo 
aos adversários. Afirma acredi-
tar que esta campanha será “dife-
rente das outras”, não obstante 
estar certo de que “a política ras-
teira e infame nunca chegará 
ao Porto, mas sim zumbirá de 
outros poleiros”. Através do 
“debate aberto e positivo”, acre-
dita poder encontrar o caminho 
para poder construir “uma cida-
de cada vez mais independen-
te, livre, economicamente for-
te, criadora de emprego e rique-
za, vibrante e sustentada.” 

Não esquecendo os que o acom-
panharam, Moreira levantou 
ainda uma enorme ovação diri-
gida a Nuno Ortigão, presiden-
te da Junta de Freguesia da Foz 
do Douro, Aldoar e Nevogilde, 
que recentemente perdeu a vida 
para o cancro. 

Terminou despedindo-se da 
plateia e alçando a voz àquele 
que será um dos lemas da sua 
campanha: “Aqui há Porto, hoje 
e sempre”.

Autárquicas. Rui Moreira 
apresentou ontem a recandidatura
O discurso de 
candidatura de Rui 
Moreira primou pelas 
críticas ao centralismo 
do Terreiro do Paço.

“A política rasteira 
e infame nunca 

chegará ao Porto, 
mas sim zumbirá 

de outros poleiros”

 “O meu caminho 
incomodou muita 
gente”, disse  Rui 
Moreira aludindo  

a Rio e ao PSD 

Rui Moreira anunciou a recandidatura no Pavilhão Rosa Mota FACEBOOK RUI MOREIRA/AFP
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Caso Noah. Bebé 
encontrado vivo, caso 
intriga ex-inspetor da PJ

Noah, o menino de dois anos desa-
parecido desde a madrugada de 
quarta-feira em Proença-a-Velha, 
no concelho de Idanha-a-Nova, 
foi encontrado com vida numa 
zona de mato. Mas está grave-
mente ferido. 

“Apesar de dizerem que o meni-
no é muito desenvolvido, é peque-
no e, colocando o cenário hipo-
tético de que se encontrou duran-
te mais de 30 horas sem comer 
ou beber água, e ainda que a espe-
rança fosse a última a morrer, a 
possibilidade de encontrá-lo com 
vida perdia força gradualmente”, 
afirmou Carlos Anjos, antigo ins-
petor-chefe da Polícia Judiciária. 

“Nada daquilo que se tem dito 
sobre o caso faz sentido”, decla-
rou, começando por apontar que 
“a casa da família está protegida 

por arame farpado alto, mas a 
porta que dava acesso ao exte-
rior estaria destrancada”. 

Por outro lado, o ex-inspetor não 
acredita que a criança estivesse 
familiarizada com o terreno. “Esta-
vam naquela casa há apenas três 
meses”, sublinha, avançando que 
“é ainda menos normal pensar-
mos que uma criança acorda, ves-
te-se, calça-se e sai para a rua às 
5h. No máximo calçaria uns chi-
nelos e sairia como está vestida”. 

 
A HIPÓTESE DA PLANTAÇÃO DE 
PROVAS Quanto aos calções, a 
galocha e a fralda que surgiram 
durante as buscas, o dirigente 
suspeita de que as provas tives-
sem sido plantadas. “Por exem-
plo, uma criança desta idade não 
despiria a t-shirt nem colocaria 
pedras por cima da mesma. Isso 
fazem os adultos”, frisa. 

“E é ainda mais inverosímil que, 

no riacho, que leva uma quanti-
dade de água considerável, apa-
reçam as peças de roupa e calça-
do”, adiantou, rematando que 
“podemos estar perante vários 
cenários, por exemplo, o de que 
a criança não desapareceu volun-
tariamente e que alguém quer 
confundir a polícia”, na medida 
em que “tudo foi achado pelos 
civis e nunca pelas autoridades, 
que “têm muito mais treino”. 

“Este caso intriga-me porque, 
até agora, a narrativa que nos foi 
contada, do ponto de vista da nor-
malidade, não faz sentido”, expli-
ca, acrescentando que “há algu-
mas situações que nos levaram 
a pensar no caso da Valentina, a 
tentação é estabelecer pontos, 
mas este não se revelou igual”. 

 
RECOMPENSA DE 500 EUROS “Nós, 
portugueses, não temos o hábi-
to de pagar uma recompensa 

“A possibilidade de encontrá-lo com vida perdia força gradualmente”, 
explica Carlos Anjos, antigo inspetor-chefe da Polícia Judiciária, ao i.

O menino de dois anos e meio foi encontrado mais de 30 horas depois de ter desaparecido CMTV

por uma situação destas. Mas, 
por exemplo, o pai é do Uruguai 
e, lá, é normal oferecer-se dinhei-
ro por pessoas que desapare-
cem”, disse. 

Os pais do pequeno Noah foram 
interrogados – tendo sido o pro-
genitor ouvido duas vezes – pela 
Polícia Judiciária (PJ) e ambos 
relataram a mesma versão dos 
factos: Noah terá desaparecido 
de casa, entre as 5h30 – hora a 
que o homem, trabalhador agrí-
cola, terá ido para o campo – e as 

Radar //A

8h, de quarta-feira, quando a mãe 
terá acordado. Não havia sinal do 
menino nem da cadela Melina. 

“Se tivesse um caso semelhan-
te em mãos e as testemunhas 
me apresentassem uma narra-
tiva igual, seria um grande incó-
modo porque é algo que dificil-
mente acontece”, assegurou Car-
los Anjos, dizendo que, tanto a 
a progenitora como a criança 
estariam a descansar quando se 
deu o desaparecimento e, por 
isso, ter-se-ão deitado com a pre-
sença de Noah e acordado com 
a sua ausência. 

“Não sabemos nada: a hora do 
desaparecimento, se saiu com a 
cadela, etc. Todos esses dados fize-
ram-nos falta”, desabafou Carlos 
Anjos, analisando o trabalho leva-
do a cabo pela GNR e pela PJ. “No 
caso da primeira, mesmo com o 
tempo a escassear, enquanto havia 
uma possibilidade de encontrar 
a criança com vida, tinha de se 
acreditar”. 

No entanto, “a PJ labora noutro 
princípio e é obrigatório: até pro-
va em contrário, toda a gente é 
suspeita e podíamos ter estado 
perante um caso de homicídio 
premeditado, homicídio aciden-
tal, rapto... Estes cenários têm de 
estar em cima da mesa e os pais 
têm de entender”, até porque “na 
investigação criminal, partimos 
do pior cenário – a criança foi 
assassinada – e, a partir daí, espe-
ramos que se revele o contrário”.

MARIA MOREIRA RATO 
maria.rato@ionline.pt

Para Carlos Anjos, 
existe a hipótese  

de alguém ter 
tentado “confundir 

a polícia”

“Há situações  
que nos levam  

a pensar no caso  
da Valentina, mas  
este não é igual”
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Desde ontem que passou a ser 
possível pedir no site SNS24 o cer-
tificado digital de vacinação con-
tra a covid-19, assim como certi-
ficados de testes PCR e de recu-
peração. A posse do certificado 
pode isentar os seus possuidores 
da apresentação de um teste nega-
tivo à entrada de grandes even-
tos, garantiu ontem a ministra 
da Presidência, Mariana Vieira 
da Silva. 

“Brevemente será possível obter 
os certificados noutras platafor-
mas, bem como aceder ao certi-
ficado de testes moleculares rápi-
dos”, anunciaram o Ministério 
da Saúde, a Direção-Geral da Saú-
de (DGS) e os Serviços Partilha-
dos do Ministério da Saúde.  

Para obter o certificado, o cida-
dão deve pedi-lo no portal e, após 
a validação do pedido, o mesmo 
é disponibilizado na página ou 
enviado para o email do titular. 
Encontra-se em fase de testes 
uma aplicação móvel para o mes-
mo efeito, que será coordenada 
com os restantes países da União 
Europeia (UE). 

De acordo com a DGS, o certi-
ficado poderá ser usado em todos 

os estados-membros da UE, assim 
como na Islândia, Liechtenstein, 
Noruega e Suíça. Os sistemas 
europeus de verificação deve-
rão estar disponíveis até dia 1 
de julho.  

A autoridade adianta que o 
comprovativo de testagem nega-
tiva, de vacinação ou de recu-
peração da covid-19 “ficará igual-
mente aberto a iniciativas equi-
paráveis que estejam a ser 
desenvolvidas por países ter-
ceiros ou organizações inter-
nacionais”. 

No entanto, a DGS lembra que 
o certificado pode não “isentar 
os respetivos titulares, em fun-
ção do agravamento da situação 
epidemiológica, do cumprimen-
to de medidas adicionais de saú-
de pública à chegada do Estado-
membro de destino da viagem”. 

A autoridade refere ainda que 
o documento terá um QR code 
com os dados necessários e que 
será utilizado para “verificar de 
forma segura a autenticidade, 
integridade e validade do certi-
ficado”, que terá informações 
como “o nome, a data de nasci-
mento, a data de emissão e infor-
mações pertinentes sobre a vaci-
nação, teste ou recuperação”. 

A DGS garantiu ainda que todos 
os dados do titular do certifica-
do permanecem com Serviço 
Nacional de Saúde que emitiu 
o documento.

Certificado digital  
de vacinação entrou 
ontem em vigor
Certificado funcionará 
em todos os Estados-
Membros, assim como 
na Islândia, Noruega, 
Liechtenstein e Suíça.

ESTIMATIVAS 
O granizo -– aliado  
à trovoada que se tem 
feito sentir em seis 
distritos de Portugal 
Continental – já afetou 
cerca de 2200 hectares 
de vinha principalmente 
nos concelhos de 
Armamar, Lamego, Peso 
da Régua e Vila Real, 
segundo estimativas  
da Direção Regional  
de Agricultura e Pescas 
do Norte (DRAPN). 
 
CORTE DE ESTRADA  
O vice-presidente da 
Câmara de Montalegre, 
David Teixeira, explicou  
à Lusa que a chuva 
intensa e o granizo 
caíram sobre aquela vila 
durante cerca de meia 
hora, entre as 15h e as 
15h30 de quarta-feira. 
Assim, na Estrada 
Municipal 308 o 
abatimento de parte  
da via devido ao mau 
tempo levou ao corte  
da estrada. 
 
DESCIDA DA 
TEMPERATURA 
Recorde-se que, na 
quarta-feira, o Instituto 
Português do Mar e da 
Atmosfera avançou que, 
além de trovada e queda 
de granizo, estavam 
previstas rajadas  
de vento em todos  
os distritos, sendo que 
no Porto e em Braga  
far-se-ão sentir em 
especial na parte leste 
dos territórios. Também 
poderão ocorrer 
aguaceiros e está 
prevista uma descida  
da temperatura máxima 
a rondar os 10 graus 
Celsius.

Meteorologia

Granizo  
afeta vinhas  
e leva a corte 
de estrada

SANTARÉM Foi ontem encontra-
do o corpo do jovem de 15 anos, 
que estava desaparecido desde 
dia 13, numa zona de praia de 
fluvial na Ribeira de Santarém. 
O alerta para o desaparecimen-
to terá sido dado por um fami-
liar, sendo que as buscas come-
çaram por ser feitas por 10 mer-
gulhadores, auxiliados por uma 
embarcação e pelos bombeiros 
de Alpiarça, do Cartaxo e de Sal-
vaterra de Magos.

Encontrado corpo  
de jovem no rio Tejo

MIRANDELA Foi ontem detido um 
casal, de 56 e 60 anos, por tráfi-
co de estupefacientes. A GNR deu 
cumprimento a dois mandados 
de busca, tendo sido apreendi-
das 43 plantas de canábis, duas 
balanças de precisão, várias armas, 
um telemóvel, um tablet e cinco 
pen drives. Foi também desman-
telada uma estufa na residência 
dos detidos, que viviam num local 
ermo e rodeado de vegetação e 
aproveitavam para plantar, secar 
e embalar a planta.

Detido casal que 
plantava canábis

PORTALEGRE Doze de 19 pessoas 
que foram detidas na passada 
terça-feira, 13 homens e seis 
mulheres, por burlas feitas atra-
vés da aplicação MBWay foram 
condenadas a pagar uma cau-
ção no valor total de 57 mil euros. 
A um dos detidos foi fixado um 
valor de 15 mil euros, a outro de 
12 mil e aos restantes de três mil 
euros. Os suspeitos ficaram sujei-
tos a apresentações periódicas.

57 mil euros por 
fraude com MBWay

OURIQUE Morreu durante a 
madrugada de ontem um cida-
dão estrangeiro de 53 anos na 
sequência de um despiste, na 
EN263, zona de Barrinho da Cor-
te. De acordo com o Comando 
Distrital de Operações de Socor-
ro de Beja, o alerta foi dado pelas 
04h23 e para o local desloca-
ram-se 15 operacionais apoia-
dos por sete viaturas. Segundo 
a mesma fonte, a viatura cho-
cou contra uma árvore.

Despiste causa  
um morto 

Linha 
Cidadão 
Idoso recebe 
46 chamadas 
relativas  
a abusos

Maioria era relativa  
a negligência, abuso 
material e financeiro  
e maus-tratos.

A Linha Cidadão Idoso da Prove-
doria de Justiça recebeu, entre 
janeiro e 31 de maio, 46 chama-
das relativas a abusos contra os 
mais velhos, num total de 1043, 
representando 4,4% do total. A 
maioria destas comunicações dizia 
respeito a negligência, abuso mate-
rial e financeiro e maus-tratos. 
Esta informação consta num rela-
tório disponibilizado, esta quinta-
feira, pela Provedoria de Justiça 
no âmbito do Dia Mundial da Cons-
ciencialização da Violência con-
tra a Pessoa Idosa que se assina-
lou na terça-feira.  

Das 46 chamadas, 15 prendem-
se com negligência de cuidados 
(na família ou instituição), 11 a abu-
so material e financeiro, 10 a maus-
tratos (na família ou instituição), 
seis a violência doméstica e qua-
tro a abandono. Através da análi-
se dos dados veiculados, é possí-
vel entender que, em termos gerais, 
as situações de abuso represen-
tam cerca de 10% do total das cha-
madas recebidas nesta linha (míni-
mo 6% em 2020, máximo 12% em 
2017) que presta informações e 
encaminhamento relativamente 
aos direitos e apoios que assistem 
a população com idade igual ou 
superior aos 65 anos, registou nos 
últimos cinco anos (2016-2021) 
1311 chamadas. 

No entanto, os números não sofre-
ram variações assinaláveis nos 
últimos cinco anos. No decorrer 
desta janela temporal, das 1311 
chamadas registadas, 499 dizem 
respeito a negligência, 401 a maus-
tratos, 210 a abuso material e finan-
ceiro, 141 a violência doméstica e 
60 a abandono. No documento, 
diz que os agressores são pessoas 
muito próximas dos idosos, como 
os próprios filhos e netos, que apre-
sentam problemas de alcoolismo, 
de toxicodependência ou de saú-
de mental. A atuação da PSP e da 
GNR poderá ser imediata designa-
damente no âmbito do chamado 
“programa integrado de policia-
mento de proximidade”, bem como 
dos serviços do MP.

SOCIEDADE

Certificado poderá ser usado na UE e Islândia DREAMSTIME
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DAX 
+0,11%

Euro 
Stoxx 50 
+0,15%

Portugal poupou 5,3%  
do PIB com juros mais 
baixos dos empréstimos 

Entre 2011 e 2019, Portugal pou-
pou cerca de 5,3% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) por ter beneficia-
do de juros mais favoráveis dos 
empréstimos europeus concedi-
dos no âmbito do programa de 
ajustamento. A garantia foi dada 
pelo Mecanismo Europeu de Esta-
bilidade (MEE), que acrescentou: 
as condições “mais favoráveis” dos 
empréstimos  durante a crise finan-
ceira “geraram poupanças orça-
mentais para os países sob pro-
gramas de ajustamento”.  

E, para chegar a esta conclusão, 
o MEE compara as taxas de juro 
dos empréstimos europeus com 
aquelas que os Estados-membros 

sob programa de ajustamento – 
Portugal, Grécia, Irlanda, Chipre e 
Espanha – teriam enfrentado nos 
mercados. As contas basearam-se 
nas taxas de juro estimadas a 10 
anos para cada país no momento 
do pagamento das tranches e o cus-
to atual dos empréstimos europeus. 

Feitas as contas, comparando 
com os outros países que esti-
veram sob resgate, Portugal fica 
a meio da tabela. A Grécia pou-
pou 43,2% do seu PIB e o Chi-
pre teria gastado mais 11,9% caso 
se tivesse financiado nos mer-
cados no pico da crise. Já a Irlan-
da e a Espanha apresentaram 
poupanças de 2,3% e 1,2% do PIB. 
 
AMBIENTE DIFÍCIL O Mecanismo 
Europeu de Estabilidade consi-

dera ainda que os bancos em 
Portugal terão de enfrentar um 
“ambiente operacional difícil” 
devido aos “desafios” criados 
pela crise da covid-19, atenua-
dos agora pelas moratórias e 
pelo alívio na supervisão. “O uso 
extensivo de medidas de apoio 
governamental e de tolerância 
na supervisão, a grande percen-
tagem de empréstimos sob mora-
tória -- especialmente para empre-
sas não financeiras --, bem como 
os esforços continuados para 
diminuir o nível de crédito mal-
parado reduziram o rácio” des-
tes empréstimos, refere. 

No entanto, adianta que, “no 
futuro, os bancos [em Portugal] 
terão de fazer face a um ambien-
te operacional difícil” e dá uma 

Mecanismo europeu prevê “ambiente operacional difícil” da banca 
portuguesa devido aos “desafios” criados pela crise da covid-19.

 Mecanismo Europeu de Estabilidade está preocupado com dívida pós covid-19 DREAMSTIME

explicação: “a rentabilidade dos 
bancos enfrenta desafios decor-
rentes da constituição de provi-
sões para perdas” e o “sistema 
financeiro português ainda não 
passou pela onda de consolida-
ção bancária interna verificada 
noutros países da zona euro”, 
justifica o MEE. 

A pandemia de covid-19 levou 
a uma recessão económica de 
7,6% de 2020, após um cresci-
mento de 2,5% em 2019, devido 
a uma queda acentuada do con-
sumo privado e das exportações 
devido ao aumento das medidas 
de contenção e da incerteza rela-
cionada com a doença. 

Fazendo um retrato sobre os 
efeitos da pandemia na banca 
portuguesa, o MEE indica que 
“a pandemia travou a recupera-
ção do setor bancário e reduziu 
as métricas de rentabilidade, 
embora a moratória dos emprés-
timos tenha servido de amorte-
cedor”, numa alusão às medi-
das adotadas devido à crise. 

O ano passado foi, assim, mar-
cado por “uma forte contração 
económica”, bem como por um 
“défice substancial” devido ao 
“esforço orçamental discricio-
nário” e ainda por um “défice 
comercial que aumentou à medi-
da que as importações ultrapas-
savam as exportações”, elenca 
a estrutura.

Radar //A

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

PSI 20 
-0,83%

FTSE 
-0,44%


Mercados

Melhores do PSI 20       Var. em % 
1.  Ibersol                                     +1,00% 

2.  Jerónimo Martins                   +0,79% 

3.  BCP                                        +0,13% 

4. Semapa                                     0,00% 

5. Pharol                                        0,00%

Índice      4158,14 
Variação em % 
Ano           +16,66 
 

Índice      5181,95 
Variação em % 
Ano             +3,78 

Índice      9195,90 
Variação em % 
Ano           +13,54 
 

Índice      7153,43 
Variação em % 
Ano             +8,85 

Índice      4222,60 
Variação em % 
Ano           +14,20 
* ÀS 19H

Índice   15727,67 
Variação em % 
Ano           +14,58 

Euro vs. dólar

PSI20  
-0,83%

Piores do PSI 20            Var. em % 
1.  Altri                                           -2,84% 

2.  EDP                                          -1,85% 

3.  Mota-Engil                               -1,63% 

4. Sonae                                      -1,58% 

5. Navigator                                 -1,34%

1 euro               0,8560  libras esterlinas 

1 euro               5,9918  reais brasileiros

5114,71 5182,80 +1,31%

11/06/21 17/06/21

PSI-20 5 dias

5050
5070
5090
5110
5130
5150
5170
5190
5210
5230
5250

1,191

IBEX 35 
-0,07%

S&P500* 
-0,03%
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Portugal voltou a subir no ranking 
dos países mais competitivos a 
nível mundial, segundo o ranking 
de competitividade do IMD World 
Competitiveness Center. O país 
surge assim na 36.ª posição do 
ranking das economias mais 
competitivas a nível mundial, 
subindo uma posição face a 2020, 
sendo o pódio agora ocupado 
pela Suíça, Suécia e Dinamarca. 

“Apesar da ligeira descida em 
indicadores ‘chave’ como o 
desempenho económico e a 
eficiência governativa, a mão-
de-obra qualificada, a compe-
titividade dos custos, a fiabili-
dade da infraestrutura e ati-
tudes abertas e positivas” 
tornam a economia nacional 
na 36.º economia mais com-
petitiva a nível global. 

Segundo o ranking, que ava-
lia fatores como o desempe-
nho económico, a eficiência 
das empresas, das infraestru-
turas e do Governo, Portugal 
consolidou a sua presença a 
meio da tabela, com a tercei-
ra subida nos últimos cinco 

anos, de acordo com um comu-
nicado a que o Notícias ao 
Minuto teve acesso.  

No último ano, a economia 
nacional ganhou em competi-
tividade sobretudo devido a 
ligeiras melhorias nas Infraes-
truturas científicas (34.º para 
31.º), no enquadramento social 
(22.º para 20.º) e na mão-de-
obra qualificada (44.º para 42.º). 

Por outro lado, os “pontos fra-
cos” que prejudicam a compe-
titividade nacional continuam 
a estar relacionados com as 
finanças públicas (54.º lugar), 
política fiscal (53.º lugar), as 
práticas de gestão (51.ª posi-
ção), bem como e a economia 
doméstica (49.ª posição), sina-
liza o instituto. 

“Entre os principais desafios 
para 2021 destacam-se a neces-
sidade de crescimento, acima 
da média da UE, a importân-
cia das reformas estruturais 
no setor público e o reforço de 
uma estratégia nacional para 
a transformação digital das 
empresas que aumente a sua 
competitividade”. Ao mesmo 
tempo, é sugerido a Portugal 
que crie um “acordo interpar-
tidário”, com a “lidar com os 
problemas demográficos do 
país, como o envelhecimento 
da população, a baixa taxa de 
natalidade e as migrações.

Portugal sobe no ranking 
global de competitividade 
e fica em 36.º lugar
Suíça, Suécia  
e Dinamarca lideram 
pódio. Finanças 
públicas e política 
fiscal continuam  
a penalizar.

QUEDA  
A consultora imobiliária 
CBRE, que analisou o 
impacto do teletrabalho 
no setor escritórios, 
estima que a redução  
da procura seja em torno 
de 7% nos próximos três 
anos, “uma descida  
que teria ocorrido de 
qualquer maneira devido 
ao próprio setor, mas 
durante um período mais 
longo”, sustenta.  
A notícia é adiantada 
pelo jornal espanhol 
especializado no setor 
imobiliário Ejeprime. 
 
TENDÊNCIA  
Para a CBRE,  
o teletrabalho poderá 
representar cerca  
de 22% do trabalho  
num ambiente pós-
pandémico, ou seja, 
“isso significaria uma 
redução de cerca de 
14% do espaço (físico) 
necessário”. No entanto, 
“após um ligeiro ajuste 
em 2021,“ a CBRE prevê 
“um aumento das rendas 
(deste setor) que poderá 
chegar a 1,9% nos 
próximos cinco anos.” 
Em causa, estão os 
dados do Eurostat de 
2018, que divulgaram,  
na altura, uma taxa de 
aderência ao teletrabalho 
em Espanha como  
uma das mais baixas  
da Europa: 3,2% contra 
9,9% da média da UE, 
recorda a consultora. 
“Na nossa opinião,  
o fato de mais 
trabalhadores 
trabalharem 
remotamente por mais 
tempo não reduz por si 
só a necessidade de 
espaço para escritórios”, 
revela o mesmo relatório. 
A consultora imobiliária 
estima também  
um aumento do espaço 
por trabalhador a médio 
e curto prazo decorrente 
da maior distância 
interpessoal por parte 
dos colaboradores.

Escritórios

CBRE prevê 
queda de 7% 
em três anos

A escassez de chips já ‘travou’ a produção de 500 mil 
carros em todo o mundo. O número foi avançado pela 
Associação Europeia de Fornecedores Automóveis (Cle-
pa) e indica que várias marcas já tiveram de anunciar 
cortes de produção por falta destes materiais. Miguel Silva

Escassez de chips trava produção

PORTUGAL Os CTT-  Correios de 
Portugal anunciaram, através 
da sua subsidiária CTT Soluções 
Empresariais, a compra da tota-
lidade do capital social da NewS-
pring Services e da sua ‘holding’ 
HCCM -- Outsourcing Investment, 
por sete milhões de euros. “A 
aquisição está sujeita à verifica-
ção de um conjunto de condi-
ções suspensivas, entre as quais 
a não oposição da Autoridade 
da Concorrência”, refere.

CTT compram 
NewSpring e HCCM

PORTUGAL A Associação da Hote-
laria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) quer que 
os testes para detetar o SARS-
CoV-2 sejam elegíveis para o pro-
grama Adaptar 2.0. O progra-
ma “concebido para dar respos-
ta financeira [...] deve também 
contemplar os custos com os 
testes laboratoriais para SARS-
CoV-2 como despesas elegíveis, 
devendo ser urgentemente dis-
ponibilizado”, defende a AHRESP 
em comunicado.

Testes elegíveis  
para Adaptar 2.0

PORTUGAL A UGT defendeu que 
o modo de teletrabalho deve ser 
voluntário, reversível e ainda 
permitir um regime híbrido que 
combine trabalho remoto e nas 
instalações das empresas. “Falar 
em teletrabalho no futuro só 
em termos de legislação labo-
ral é importante, mas parece-
nos que não é suficiente”, dis-
se o secretário-geral adjunto da 
UGT, Sérgio Monte.

UGT. Teletrabalho 
deve ser voluntário

PORTUGAL O Conselho de Minis-
tros aprovou uma alteração ao 
decreto-lei que estabelece o regi-
me jurídico do contrato de trans-
porte rodoviário de mercadorias, 
incluindo os tempos de espera, 
sejam elas relacionadas com trans-
portes nacionais ou internacio-
nais. Uma alteração que  vem no 
seguimento de um  relatório que 
concluiu que os tempos de espe-
ra continuam a ser excessivos. 

Alterado regime  
de transporte  
de mercadorias 

DINHEIRO

Post-it

O desemprego é a maior 
causa para o sobreendi-
vidamento, mas não é a 
única. Há sinais que vai 
tendo e que o ajudam a 
evitar cair numa situação 
destas. Não saber quan-
to dinheiro entra e sai da 
sua conta é o primeiro 
passo para a desorgani-
zação financeira. É 
importante que registe 
os movimentos bancá-
rios, para tomar cons-
ciência dos seus pontos 
fracos e tomar medidas 
para os corrigir. Tente ter 
sempre um fundo de 
emergência para res-
ponder aos imprevistos. 
Se não tiver, é mais fácil 
cair numa espiral de 
endividamento. Este fun-
do deverá conter entre 3 
a 6 meses de despesas 
fixas. Outra regra a res-
peitar diz respeito à taxa 
de esforço. Esta não 
deve ultrapassar 35%. 
Caso seja superior, deve 
procurar cortar nas des-
pesas ou aumentar os 
rendimentos, de forma a 
equilibrar. Ter contas em 
atraso é outro mau sinal. 
Quando a situação já se 
deteriorou ao ponto de 
necessitar de fazer um 
crédito pessoal ou recor-
rer ao cartão de crédito 
para pagar outras dívi-
das em atraso, é um 
grande sinal de que pre-
cisa de pedir ajuda. 

POR SÓNIA PERES PINTO 

Sobreendividam
ento. Conheça 

os sinais

Uma das regras 
a respeitar é a 
taxa de esforço 
que não deve 
ultrapassar  

os 35%
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Alemanha. Soldados 
expulsos da Lituânia 
por atos extremistas

“Coação sexual”, “ofensas com 
conotação racista e antissemi-
ta” e “comportamentos extre-
mistas” foram algumas das acu-
sações ao exército alemão e que 
levaram o Ministério da Defesa 
germânico a retirar as suas tro-
pas que estavam em missão na 
Lituânia, pela NATO. 

O pelotão, constituído por um 
total de 30 soldados, “será repa-
triado com caráter imediato”, 
“destituído das suas funções e os 
principais acusados serão despe-
didos de imediato”, declarou em 
conferência de imprensa a por-
ta-voz da Defesa, Christina Routsi. 

Segundo a porta-voz, estes com-
portamentos terão decorrido 
durante uma festa num hotel, 
em abril passado, onde os sol-
dados se encontravam tão 
embriagados que foi necessária 
a intervenção da política mili-
tar, escreve o Der Spiegel. 

Uma investigação revela que 
os soldados, durante a festa, 
terão cantado uma canção de 
aniversário para o líder Nazi, 
Adolf Hitler, assim como cânti-
cos racistas e antissemitas e que 
um soldado tentou atacar sexual-
mente um colega, que estava a 
dormir, enquanto o ato estava 
a ser filmado. 

“Precisamente na Lituânia, 
onde defendemos juntos valo-

res comuns lado a lado com os 
nossos parceiros da NATO, seme-
lhante comportamento de uns 
poucos não é apenas indescul-
pável como absolutamente ver-
gonhoso”, disse Ritsi. 

A porta-voz revelou ainda que, 
após o conhecimento das acu-
sações, a ministra da Defesa, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, 
já declarou que vai proceder 
“com dureza”, porque “não há 
espaço para este género de com-
portamentos na Bundeswehr 
[exército alemão]”. 

 
TENTAR MUDAR A IMAGEM Gran-
de parte das políticas pós-segun-
da guerra mundial da Alema-
nha foram focadas em limpar a 

Soldados alemães foram acusados de cantar uma música  
sobre Hitler e de praticar agressões sexuais a um dos militares.

Soldados alemães vão regressar imediatamente ao seu país e serão despedidos DREAMSTIME

imagem deixada pelos crimes 
praticados por Hitler e os seus 
seguidores, nomeadamente o 
Holocausto, que levou ao assas-
sinato de milhões de judeus na 
Europa.  

O destacamento dos soldados 
nesta zona da Europa é particu-
larmente sensível, pois foi onde 
foram praticados inúmeros cri-
mes pelo exército alemão duran-
te a última grande guerra, acres-
centa a Al Jazeera. 

Nos últimos anos, a Alemanha 
tem procedido com cuidado e 

Radar //A

atuado sempre que existem sus-
peitas de extremistas, tanto nas 
forças armadas como noutras 
instituições de autoridade, nomea-
damente a Polícia. 

O Governo alemão já concre-
tizou este tipo de ações por duas 
vezes no exército, no ano passa-
do, e a ministra da defesa, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, decre-
tou a dissolução parcial do coman-
do de força de elite KSK, depois 
de pelo menos 20 membros 
terem sido acusados de serem 
de extrema-direita. 

No entanto, nesta quarta-fei-
ra, meios de comunicação ale-
mães revelaram que, apesar de 
terem sido implementadas diver-
sas reformas, este grupo não 
foi totalmente dissolvido, infor-
ma a BBC. 

A presente investigação da atua-
ção dos soldados alemães na Fin-
lândia revelou ainda que foram 
detetadas outras irregularida-
des, incluindo o desaparecimen-
to de 569 balas de armas de fogo, 
contudo, isto pode ter sido ape-
nas um erro de contagem após 
um exercício de treino. 

Segundo a porta-voz alemã, o 
inspetor-geral do exército ale-
mão já transmitiu um pedido 
de desculpas formais ao seu 
homónimo lituano.

HUGO GEADA  
hugo.geada@ionline.pt 

Soldados  
vão regressar   
à Alemanha e  
sofrer castigos  
“com dureza”

Um dos soldados 
tentou atacar 

sexualmente um 
colega enquanto 

este dormia



—18 junho 2021 11

INCÊNDIO  
Uma aldeia no centro  
de Myanmar foi quase 
completamente 
destruída pelas chamas 
depois de uma invasão 
de militares, acusaram 
os residentes à agência 
de notícias AFP, 
enquanto o exército 
culpava “terroristas”  
pelo incêndio. 
 
DESTRUIÇÃO 
Militares invadiram  
a aldeia de Kin Ma,  
na região central de 
Magway, na terça-feira 
em busca de membros 
de uma força de 
autodefesa local, disse 
um morador, um homem 
de 48 anos que falou 
sob condição de 
anonimato. “Enquanto 
as pessoas corriam, [os 
militares] atiraram sobre 
a aldeia com um 
lançador de foguetes.  
E então vimos chamas  
a sair das casas”, disse. 
“Não pensávamos que 
iriam destruir tudo, então 
corremos sem levar 
nossas coisas e 
deixamos tudo em 
casa”, acrescentou  
o homem. 
 
CAOS  
O país está mergulhado 
no caos desde o golpe 
de estado de 1 de 
fevereiro e há uma 
repressão brutal levada  
a cabo pelo exército 
birmanês contra as 
manifestações que 
exigem o regresso  
da democracia.  
Os confrontos eclodiram 
em muitas partes de 
Myanmar, onde civis 
formaram forças de 
“autodefesa” para se 
opor à Junta Militar.

Myanmar

Militares 
acusados de 

queimar aldeia

COVID-19 O Reino Unido regis-
tou 11.007 casos de covid-19 nas 
últimas 24 horas, um recorde 
desde 13 de fevereiro, e 19 mor-
tes, de acordo os últimos dados 
do Governo britânico. A maio-
ria dos casos foi encontrada 
em crianças de cinco a 12 anos 
e jovens de 18 a 24 anos, mas 
há sinais de que o crescimen-
to dos casos pode estar a desa-
celerar graças à proteção dada 
pelas vacinas.

Recorde de casos 
desde fevereiro

ALEMANHA Duas pessoas mor-
reram, esta quinta-feira, na 
sequência de um tiroteio na cida-
de de Esperkamp, na Alemanha. 
Segundo fonte policial, citada 
pela estação de rádio WDR, as 
vítimas mortais são um homem 
e uma mulher. Haverá duas cenas 
de crime diferentes. Uma das 
vítimas terá sido baleada junto 
a um prédio residencial, enquan-
to a outra foi atingida numa rua 
lateral, a cerca de 100 metros 
de distância desse local.

Tiroteio na Alemanha 
provoca dois mortos

FRANÇA O MP francês pediu um 
ano de prisão, com seis meses 
de pena efetiva, para Nicolas 
Sarkozy. O ex-Presidente come-
çou a ser julgado a 20 de maio 
por “financiamento ilegal de 
campanha eleitoral” durante as 
presidenciais de 2012, que, segun-
do a acusação, custou 43 milhões 
de euros, quando o valor per-
mitido por lei é de 22,5 milhões 
de euros.

Sarkozy. MP quer pena 
efetiva de 6 meses

HUNGRIA O primeiro-ministro 
húngaro, o ultranacionalista 
Viktor Orban, afirmou que as 
críticas à polémica lei acusada 
de ligar a homossexualidade à 
pedofilia são um novo ataque 
contra a Hungria e a liberdade. 
Desde que chegou ao poder em 
2010, Orban tem limitado, com 
uma série de reformas legais, 
os direitos das comunidades 
LGBT+ (lésbicas, gays, bisse-
xuais, transgénero).

Orban diz que 
críticas são ataques

MUNDO

O ex-primeiro-ministro portu-
guês, António Guterres, foi reno-
meado secretário-geral da ONU 
depois de uma votação que viu 
193 Estados-membros a apro-
var por unanimidade o seu regres-
so para um segundo mandato. 

A sua nomeação podia ter enfren-
tado obstáculos, uma vez que a 
seleção ou recondução de um 
secretário-geral da ONU está sujei-
ta ao veto de qualquer um dos 
cinco membros permanentes do 
Conselho de Segurança, no entan-
to, não houve contestação à sua 
continuidade no cargo. 

O português foi ainda bastan-
te elogiado pelo seu trabalho, 
segundo uma publicação desta 
organização, Guterres “é um 
símbolo dos ideais das Nações 
Unidas” e “um porta-voz dos 
interesses dos povos do mundo, 
em particular dos pobres e vul-
neráveis”. 

Guterres, de 72 anos, irá tomar 
posse esta sexta-feira e o Presi-
dente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, vai estar pre-
sente na cerimónia para fazer 
uma intervenção nas Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

“Está previsto que profira uma 
intervenção na sessão plenária 
da Assembleia Geral das Nações 
Unidas que confirmará a desi-
gnação do secretário-geral por-
tuguês para um segundo man-
dato à frente da ONU”, lê-se na 
nota, publicada no sítio oficial 
da Presidência da República na 
Internet, que acrescenta ainda 
que “durante a estada de um dia 

em Nova Iorque, o Presidente 
da República manterá ainda 
vários encontros bilaterais, 
incluindo com o secretário-geral 
António Guterres e com o pre-
sidente da 75.ª Sessão da Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas, 
Volkan Bozkir”. 

O Presidente da República dei-
xou ainda rasgados elogios ao 
secretário-geral, revelando aos 
jornalistas que recebeu a notí-
cia com “muita alegria”, e con-
siderou de “um prestígio enor-
me para Portugal esta aceitação 
a nível mundial de países tão 
diferentes como os Estados Uni-
dos da América, o Reino Unido, 
a França, a República Popular 
da China e a Federação Russa”, 
mesmo reconhecendo que foi 
um primeiro mandato “muito 
difícil”, em que conviveu com 
“uma administração norte-ame-
ricana muito unilateralista, não 
multilateral, muito protecionis-
ta”, de Donald Trump. 

“Foi um mandato muito difí-
cil, e ele conseguiu ultrapassá-
lo. Eu espero que este próximo 
mandato, se for confirmada, 
como tudo indica, a sua reelei-
ção, seja não direi mais fácil, mas 
menos complicado do que foi o 
mandato anterior”, acrescentou.

António Guterres reeleito secretário- 
-geral da ONU por unanimidade
Cerimónia  
de reeleição contará 
com a presença  
de Marcelo Rebelo  
de Sousa.

Inundações no Butão e no Nepal causaram, pelo menos, 13 mortos e dezenas  
de desaparecidos, depois das chuvas torrenciais terem provocado deslizamentos  
de terra. De acordo com peritos, as alterações climáticas e a construção de estradas 
podem ser a causa destas inundações. AFP

Inundações no Butão e Nepal 

Guterres foi 
descrito como “um 
símbolo dos ideais 

das Nações 
Unidas”

Marcelo disse que 
renomeação traz 

“um prestígio 
enorme para 

Portugal”
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ATRÁS DAS GRADES TEXTOS João Campos Rodrigues 

A cadeia feminina de Ndlavela, em Moçambique, era 
apresentada como uma prisão modelo. Até que uma 

ONG dedicada ao combate à corrupção descobriu que 
se transformara “num autêntico bordel”. A grande 

maioria das reclusas tinham tanta vergonha do que lá 
se passava que nem contavam às famílias. 
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No bairro de Ndlavela, em Maputo, toda 
gente sabia que a cadeia feminina, mes-
mo ali ao lado, se tornara um inferno na 
terra, com as reclusas arrancadas das 
suas celas e obrigadas a prostituir-se lá 
fora, sob ameaça de guardas corruptos. 
As vítimas, vendidas pelos guardas como 
“coelhinhas” ou “pombinhas”, saíam da 
prisão pelo portão da frente, em plena 
luz do dia, sendo levadas para o carro 
de estranhos ou para pensões e casas 
nos arredores. Contudo, em três dessas 
ocasiões, as mulheres não se depararam 
com potenciais clientes, à espera para 
as abusar, mas com investigadores do 
Centro de Integridade Publica (CIP), uma 
ONG dedicada a combater a corrupção 
endémica do Estado moçambicano, que 
revelou o esquema esta quarta-feira. 

“O primeiro contacto ainda demorou 
tempo, até sermos admitidos dentro da 
rede”, explica Borges Nhamire, um dos 
investigadores que se fez passar por clien-
te à procura de sexo, equipado com uma 
câmara oculta. “Mas a partir daí era tudo 
fácil”, salienta, ao i. “Os guardas diziam: 
‘Vai, vem, você não tem carro? Vem de 

carro, chega aqui, nós te entregamos as 
meninas ali, sem problemas’. Prometiam 
que elas não tinham relações há meses, 
vendiam-nas dizendo: ‘Você vai ter uma 
supernovidade, elas são quase virgens’, 
coisas assim”, continua Nhamire, com 
um asco notório na voz. 

Não é caso para menos. À superfície, a 
cadeia feminina de Ndlavela até era apre-
sentada como prisão modelo, dedicada 
à reeducação, onde 97 prisioneiras, divi-
didas entre oito celas, passam a maior 
parte do tempo a costurar, tratar da hor-
ta e criar galinhas, com acesso a cultu-
ra, a aprender inglês e outras línguas 
estrangeiras, ou a terminar os seus estu-
dos. Mas, debaixo disso, havia todo um 
submundo de esquemas de exploração 
sexual, com aquelas que recusavam ven-
der o seu corpo sujeitas a perder rega-
lias ou a sofrer espancamentos brutais.  

Quem mais sofria, contaram vítimas 
aos investigadores do CIP, eram as pri-
sioneiras mais jovens, magras e claras, 
que rendiam preços mais altos lá fora. 
As mulheres eram vendidas por valores 
que iam dos 3 mil aos 30 mil meticais 
(entre 40 e 400 euros). Os clientes varia-
vam entre gente com menos posses, que 
as abusavam sobretudo em carros, até 

empresários e oficiais das forças arma-
das, que as levavam para vivendas com 
piscina, contaram vítimas ao CIP. As mais 
procuradas chegavam a ser arrastadas 
para fora dos muros da prisão três ou 
quatro dias por semana. “Só descanso 
quando tenho o período”, desabafou uma 
delas, perante uma câmara oculta. 

“Este esquema já dura pelo menos há 
uma década, no mínimo”, assegura Nha-
mire. “Nós conseguimos entrevistar anti-
gas reclusas, que já saíram há anos, andá-
mos cá fora à procura delas, e elas con-
taram que no tempo que estiveram lá 
isso já acontecia. Além dos relatos dos 
populares, que já veem essas coisas há 
muito mais tempo”, continua. “Esta cadeia 
foi transformada num autêntico bordel. 
Infelizmente, quase que toda a gente que 
passou por lá sofreu isso”. 

 
‘RESULTADOS OPERATIVOS’ Talvez o mais 
surpreendente seja a facilidade com que 
os guardas conseguiam extrair prisio-
neiras. Da primeira vez que investiga-
dores do CIP foram buscar mulheres, 
após uma negociação – “levar mulheres 
para vossa casa, isso sai um pouco mais 
caro, porque tem o dinheiro do combus-
tível, vai levar mais tempo”, explicaram 

Moçambique. 
Prisão feminina 
virou centro  
de prostituição 
forçada à vista 
de todos

As reclusas saíam da prisão pelo portão da frente, levadas 
por guardas, para serem abusadas em carros ou pensões. 
Quem mais sofria eram as mais novas, magras e claras, 
vendidas por um preço que ia dos 40 aos 400 euros. 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt

“Vendiam-nas dizendo: 
‘Você vai ter uma 

supernovidade, elas são 
quase virgens’, coisas 
assim”, diz Nhamire

“Esta cadeia foi 
transformada num 

autêntico bordel. Quase 
toda a gente que passou 

por lá sofreu isso”

Zoom //B África
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97 reclusas, divididas por 
oito celas, são submetidas 
a constantes abusos. Mas, 
quando são levadas lá para 
fora, a situação consegue 
tornar-se ainda pior
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os guardas por WhatsApp – em que pare-
cia estar-se a falar de um pedaço carne, 
o método de saída “foi um pouco mais 
sofisticado”, diz Nhamire. “Fingiram que 
elas iam ao hospital, meteram-nas num 
carro da cadeia e, chegando aos jardins 
do Hospital Central de Maputo, a uns 
dez quilómetros de Ndlavela, transferi-
ram as mulheres para o nosso carro”. 

“Levámos as mulheres para uma viven-
da, sentámo-nos, conversámos, almoçá-
mos e entrevistámo-las durante duas 
horas. Inventámos uma história, de que 
ficámos com compaixão, que estávamos 
muito sentidos e já nem tínhamos von-
tade de ter relações sexuais. Assim con-
seguimos extrair informação sobre a vida 
delas e sobre o que se passa lá”. 

As histórias que ouviram foram de gelar 
o sangue, de jovens violadas pelos guar-
das prisionais sempre que lhes apetecia 
– uma delas contou que, quando recu-
sou sexo, foi espancada ao ponto de ir 
parar ao hospital – e que não recebiam 
qualquer dinheiro quando iam ter com 
os clientes, ia tudo para os seus capto-
res. No máximo, recebiam gorjetas.  

Na segunda ocasião, investigadores 
inventaram que amigos da África do Sul 
estavam de volta ao país, que queriam 

abrilhantar a visita. Era Sexta-feira San-
ta, o guarda corrupto avisou que ia ficar 
caro levar as mulheres a casa, que ia 
haver troca de turno, que seria preciso 
pagar tanto aos do turno em que as mulhe-
res saíam como aos do turno em que 
regressavam, “tem que se distribuir por 
toda a gente”. Aconselharam que ficas-
sem num pensão ali ao lado da cadeia. 

“Estávamos com medo, porque quería-
mos estar num espaço nosso, que con-
trolássemos, onde pudéssemos ter a nos-
sa segurança. Os guardas estão arma-
dos”, admite Nhamire. “Mas concordámos, 
era essa a oportunidade que tínhamos”. 

Entretanto, a extensão desta lucrativa 
rede de prostituição forçada foi-se tor-
nando cada vez mais clara. “Um guarda 
pediu-nos 30 mil meticais. Nós dissemos 
que era muito dinheiro só para passar 
umas horas com as meninas”, recorda 
o investigador. “Ele respondeu: ‘Mas eu 
só vou ficar com cinco mil. O resto do 
dinheiro é para resultados operativos’. 
O que isso significa é que, quando regres-
sa com o dinheiro tem de ir pagar, des-
de ao chefe de permanência, ao oficial 
de permanência, ao chefe da cela, ao che-
fe de pavilhão, por aí fora”. 

Afinal, não é como se a operação decor-

resse pela calada da noite. Entre o pavi-
lhão onde estão as reclusas, a sul, e o 
portão, a norte, é preciso atravessar um 
pátio observado por torres de vigia, pas-
sando pela área administrativa e por um 
longo corredor cheio de guardas. E em 
lado nenhum se parece estranhar o vai 
e vem de jovens prisioneiras, muitas 
vezes escolhidas a dedo com ajuda de 
prisioneiras mais velhas, lê-se no rela-
tório do CIP. Por vezes os guardas dão-
se ao descaramento de acompanhar as 
reclusas até aos clientes de uniforme e 
AK-47, enquanto outros vigiam os arre-
dores, à paisana, não vão as mulheres 
tentar escapar ao pesadelo. 

 
IMPUNIDADE O horror na cadeia de Ndla-
vela é mais uma consequência trágica 
da corrupção sistémica em Moçambi-
que, consistentemente no fundo dos 
rankings da Transparency Internatio-
nal. Seria algo inimaginável noutro lado, 
“mas, conhecendo a realidade deste país, 
em Moçambique basta você ter dinhei-
ro e tudo acontece”, queixa-se Nhamire. 

“Aqui você pode sair, viajar dois mil 
quilómetros a conduzir sem carta de 
condução, mas vai passar em todos os 

“Estavamos com medo, 
queríamos um espaço 

que controlássemos. 
Porque os guardas estão 
armados”, diz Nhamire

“Em Moçambique basta 
você ter dinheiro e tudo 
acontece”, queixa-se o 

investigador. “É uma 
selva de corrupção” >>continua na página seguinte
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postos de controlo, desde que você tenha 
dinheiro para pagar à polícia”, exempli-
fica. “E é por isso que em Cabo Delgado 
os insurgentes atravessam fronteiras, 
entram e saem, porque é só pagar o subor-
no no posto de controlo. Isto é uma sel-
va de corrupção”. 

Aliás, todo o esquema de exploração 
sexual em Ndlavela parece ter começa-
do como mais uma das muitas “taxas 
não-oficiais” cobradas pelas autoridades 
em Moçambique, contaram antigas víti-
mas a Nhamire. “Isto nasce porque algu-
mas reclusas pagavam para poder ir pas-
sar a noite em casa, com a família e os 
maridos”, relata. “Os guardas viram aí a 
oportunidade de fazer disso um negó-
cio. ‘Então, se podem sair a ir ter com o 
teu marido, então também podem sair 
para ir ter com os meus clientes’, foi esse 
o raciocínio”. 

Como sempre, o peso dessa impunida-
de recai sobre os mais vulneráveis, como 
as mulheres encarceradas em Ndlavela. 
“O perfil destas mulheres não é de inte-
grantes de redes criminosas, envolvidas 
em assassinatos e coisas assim, nada dis-
so”, salienta o investigador. Talvez se fos-
sem, os guardas pensassem duas vezes 
antes de as explorarem de tal maneira.  

Na prática, estas mulheres estão encar-
ceradas sobretudo por crimes menores, 
como furto, tráfico de droga – “as mulhe-
res são muito usadas como mulas para 
transportar droga do Brasil para Moçam-

bique, ou vender drogas no bairro. Mui-
tas vezes foram cúmplices dos namora-
dos, esconderam dinheiro ou droga deles”, 
diz Nhamire – ou violência doméstica. 
Nesses últimos casos, frequentemente “as 
mulheres até eram as principais vítimas 
de violência”, considera o investigador. 
“A certo momento fartam-se, explodem, 
pegam no pau que está ao lado e atiram 
ao marido. E aí pronto, metem na cadeia”. 

Aliás, muitas destas mulheres nem 
sequer contaram às famílias que estão 
presas. “Foi uma das coisas que nos pedi-
ram”, diz Nhamire. ‘Por favor, não pode-
mos ser expostas, no meu bairro pen-

sam que estou na África do Sul a traba-
lhar, vou cumprir uns três anos, quero 
sair por bom comportamento, depois 
volto”, disseram-lhe. “Isso torna muito 
mais difícil as denúncias. Porque elas 
querem que esse momento da prisão se 
apague da vida delas”, prossegue. “Tam-
bém vimos o caso de uma reclusa que 
teve a coragem de contar ao marido o 
que lhe estava acontecer. E a decisão que 
ele tomou foi de se separar”. 

Após anos de indiferença – “o bairro 
sabia, as pessoas que trabalham nas 
imediações da cadeia sabiam, a direção 
sabia, todos os guardas sabiam”, repe-
te uma e outra vez Nhamira – não há 
grande expectativas de justiça. Após o 
relatório do CIP sair, Helena Kida, minis-
tra da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, já visitou a cadeia e orde-
nou a suspensão da direção, criando 
um comissão de inquérito, com os Ser-
viços de Investigação Criminal, o Minis-
tério Público, a Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos e a Associação de 
Mulheres de Carreira Jurídica. Mas 
Nhamire também queria que fosse envol-
vido o Parlamento, com deputados de 
diferentes partidos, não só a Frelimo, 
assumindo que “o Governo vai estar 
mais preocupado em proteger a sua 
imagem do que em tentar resolver a 
situação”. É que “em Moçambique fazem-
se inquéritos atrás de inquéritos”, nota 
o investigador. “Mas este é um país de 
inquéritos não concluídos. Não temos 
muita esperança”.

“Por favor, não 
podemos ser expostas, 
no meu bairro pensam 
que estou na África do 

Sul”, pediu uma reclusa

“Uma reclusa teve a 
coragem de contar ao 
marido o que estava a 

acontecer. A decisão dele 
foi de se separar”

DR

Muitas das reclusas  
de Ndlavela nem sequer 
contaram às famílias que 
estavam presas,  
para evitar a vergonha  
e poder simplesmente 
esquecer o passado

>> continuação da página anterior
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Quase 800 mil pessoas já tiveram de fugir das suas casas, 46% das quais crianças AFP

Cabo Delgado. Governo diz que 
a situação está “sob controlo”, 
mas tudo indica o contrário

O Governo de Moçambique tem-se esfor-
çado para mostrar que a situação está 
quase tranquila em Cabo Delgado, que 
as suas Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) estão a conquistar terreno e os 
insurgentes a recuar. “De um modo geral, 
a situação está sob controle e estamos a 
infringir golpes pesados para o inimigo 
por isso estão a ver uma relativa calma”, 
considerou o ministro da Defesa Jaime 
Neto, citado pela RFI, esta quinta-feira. 
No entanto, essa já era a conversa do cos-
tume do Governo antes do ataque a Pal-
ma, em março, que visou uma vila estra-
tégica, nos arredores de gigantescas explo-
rações da petrolífera francesa Total, 
surpreendendo tudo e todos, mostran-
do a incapacidade das forças moçambi-
canas e a escala do poder de fogo dos 
insurgentes jiadistas – que tudo indica 
estarem cada vez mais entrincheirados 

nas extensas matas desta província no 
norte do país, sem grandes perspetivas 
de que sejam batidos tão cedo. 

Palma – que o Governo fez sua priori-
dade, declarando a localidade como estan-
do totalmente sobre o seu controlo – virou 
quase vila fantasma, e mesmo assim con-
tinua a haver ataques dos insurgentes, 
trocas de fogo, decapitações e gente em 
fuga, segundo a imprensa moçambica-
na. “As pessoas são decapitadas e as casas 
incendiadas”, contou Mariamo Tchim-
buata, uma habitante que escapou recen-
temente para Pemba, ao jornal moçam-
bicano O País. É uma das poucas fontes 
acessíveis aos jornalistas – as Forças de 
Defesa e Segurança continuam a vedar 
todo o acesso da imprensa à vila, haven-
do até relatos de que parte da localida-
de continua nas mãos dos jiadistas, ou 
pelo menos é disputada.  

Já no mato nem se fala, os jiadistas 
estão instalados de armas e bagagens, 
até já montaram toda uma estrutura eco-

nómica, alimentando as suas tropas com 
recurso às pescas e à agricultura. Bem 
como a uma rede de infiltrados em Pem-
ba, a capital distrital, dedicada exclusi-
vamente a controlar o fluxo de provisões 
e dinheiro dos jiadistas, contou uma pri-
sioneira do grupo que escapou, citada 
pelo Armed Conflict Location and Event 
Data Project, que tem uma parceria com 
media moçambicanos, dedicada exclu-
sivamente a cobrir o conflito em Cabo 
Delgado. 

Os jiadistas – em tempos conhecidos 
pelos locais como os Al-Shabaab, ou “a 
juventude”, em árabe, pela sua seme-
lhança com o grupo jiadista somali homó-
nimo, com o qual não mantêm nenhu-
ma ligação que se conheça – contam ain-
da com um crescente número de gente 
sequestrada, como possível fonte de recru-
tas e trabalhadores forçados, como se 
viu acontecer em tantos outros conflitos 
noutras partes do continente. Nem as 
crianças escapam aos sequestros – mais 

Os ataques jiadistas não abrandam em Palma, o número de deslocados 
cresce de dia para dia e Maputo é acusado de usar minas terrestres. 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt

de meia centena foram raptadas desde 
o início do conflito, denunciou a ONG 
Save The Children a semana passada, 
assumindo que esses são os casos que 
conseguiu confirmar, podendo estar mui-
tíssimo abaixo da realidade. 

Entretanto, fica cada vez mais claro 
que as crianças estão entre as principais 
vítimas do conflito no norte de Moçam-
bique. Entre as mais de 732 mil pessoas 
deslocadas, 46% são crianças e jovens, 
segundo a ONG Ajuda em Ação. Muitas 
destas crianças chegam sozinhas e em 
pânico a localidades como Pemba, após 
terem-se perdido das suas famílias duran-
te os ataques. 

Até o próprio Escritório das Nações 
Unidas para a Coordenação de Assun-
tos Humanitários (OCHA), citado pela 
Lusa, já avisou que o conflito continuou 
a crescer no primeiro semestre de 2021, 
impulsionando deslocações generaliza-
das e uma crise humanitária em rápido 
desenvolvimento”. 

Entretanto, as acusações de que as For-
ças de Defesa e Segurança estarão a usar 
minas terrestres – Moçambique, que enfren-
tou uma longa e sangrenta guerra civil, 
entre a Frelimo e a Renamo, é um país 
com muitos traumas causados por minas 
– não estarão a ajudar o Governo a conse-
guir o apoio da população. O Governo 
moçambicano negou todos os relatos, 
salientando, pelo porta-voz do ministério 
da Defesa, Omar Saranga, que “Moçam-
bique assinou o Tratado de Ottawa sobre 
a proibição de uso, armazenamento, proi-
bição e transferência de minas anti-pes-
soais e sobre a sua destruição em Dezem-
bro de 1997”, assegurando que “Estas explo-
sões, é verdade, só podem ser obra dos 
terroristas”. Mas a dúvida ficou no ar.
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Está a pensar em reformar-se? 
Conheça algumas das  

condições dos trabalhadores

1 
 
O Serviço de Pessoal da Câmara 
Municipal de Mora solicitou a minha 
aposentação em outubro de 2020, 
mas até agora o processo não passou 
da fase de “Análise”. Que fazer? 
Como dispõe o art.º 39 do Estatuto da 
Aposentação quem solicita a aposenta-
ção é o trabalhador através de um reque-
rimento assinado por ele, e não a Câma-
ra, podendo ser apresentado com três 
meses de antecedência em relação à 
data em se quer aposentar, podendo no 
requerimento indicar a data em que se 
pretende aposentar. O requerimento é 
entregue na Câmara, ficando o traba-
lhador com uma prova que entregou. 
Na pergunta não consta nem idade nem 
anos de contribuições. Mas no caso de 
ser aposentação antecipada, segundo o 
art.º 37-A, os que tenham, pelo menos, 
60 anos de idade e que, enquanto tive-
rem essa idade, tenham, pelo menos 40 
anos de descontos não se aplica o fator 
de sustentabilidade (corte de 15,54%). 
Se tiver 40 anos de contribuições só com 
mais de 60 anos já se aplica. Mesmo com 
essa idade e com 40 anos de contribui-
ções, um trabalhador que peça a apo-
sentação antecipada sofre um corte na 
pensão que se obtém multiplicando o 
número de meses que lhe falte para ter 
a idade de acesso normal a aposentação 
(em 2021, é 66 anos e 6 meses) vezes 
0,5%. Mas se o trabalhador aos 60 anos 
não tiver 40 anos de contribuições e se 
pedir a aposentação antecipada sofre 
dois cortes na sua pensão: (1) O do fator 
de sustentabilidade (15,54% em 2021); 
(2) E um outro corte de 38% por não ter 
ainda os 66 anos e 6 meses (78 meses 
em falta X 0,5%). 
 

     2 
 
Gostaria de lhe pedir um conselho 
sobre a minha reforma. Tenho neste 
momento 60 anos de idade e 46 anos 
de descontos. Desta forma, a 
Segurança Social refere que neste 
momento tenho direito a uma reforma 
de 1379,31 euros. Gostaria de saber 
se é vantajoso reformar-me já ou se 

terei algum benefício em aguardar 
até, por exemplo, aos 65 anos. 
Se tem 60 anos de idade e 46 anos de des-
contos e desde que tenha começado a des-
contar com menos de 17 anos pode-se 
reformar pelo regime de carreiras longas 
sem qualquer penalização. Em relação à 
pergunta que é feita a interpretação que 
faço da lei é a seguinte. O art.º 37 do Decre-
to-Lei 187/2007 trata das pensões bonifi-
cadas, que são acréscimos às pensões se 
se continuar a trabalhar para além da ida-
de de acesso normal à pensão. Por ex., 
um trabalhador que continue a trabalhar 
para além dos 66 anos e 6 meses, e tenha 
40 anos de descontos, por cada mês que 
trabalhe a mais tem um acréscimo na sua 
pensão de 1% (Anexo II do DL 187/2007) 
com o limite de 70 anos e o valor da pen-
são não poderá ultrapassar 92% da remu-
neração de referência com base na qual 
é calculada a pensão. A interpretação da 
lei que faço, é que nos casos do trabalha-
dor ter direito a reformar-se sem qual-
quer penalização (na idade de acesso nor-
mal à reforma, na idade pessoal de aces-
so à reforma, e também no regime de 
carreiras longas) ele, se continuar a tra-
balhar devia ter direito a esta bonificação 
por cada mês que trabalhe a mais. Em 
relação às duas primeiras situações – ida-
de de acesso normal à reforma e idade 
pessoal de acesso à reforma – a Seguran-
ça Social aceita esta interpretação. Em 
relação às carreiras longas não existe qual-
quer esclarecimento da Segurança Social. 
Por isso, aconselho que pergunte na Segu-
rança Social qual é a interpretação que 
ela faz da lei – se continuar a trabalhar 
tem direito a esta bonificação? – pois a 
Segurança Social pode fazer uma inter-
pretação da lei contrária ao interesse do 
trabalhador. 
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Faço 61 anos em março de 2022. 
Comecei a trabalhar em 1976 no 
Estado e a descontar aos 15 anos. Em 
1992 saí do Estado e vim para o 
privado até hoje. No Estado, tive uma 
licença sem vencimento, onde não fiz 
descontos durante 6 meses. Para o 
ano faço 46 anos de descontos e 61 
anos de idade. A pergunta é: A licença 
sem vencimento vai impedir que 
possa pedir a reforma antecipada de 
longa carreira contributiva, com os 46 
anos de descontos. 

No seu caso concreto, para ter direito ao 
regime por carreiras longas, e não sofrer 
qualquer penalização tem de ter pelo 
menos 60 anos de idade e 46 anos de des-
contos, e ter começado a descontar com 
idade inferior a 17 anos. Se não descon-
tou para a CGA durante a licença sem 
vencimento esse período não conta para 
a CGA. Para além disso a CGA só conta 
anos completos e meses. Na Segurança 
Social basta ter 120 dias de contribuições 
para ser considerado um ano completo. 
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A minha dúvida é na fórmula de cálculo. 
Consegui que a CGA me enviasse 
cópia do despacho de aposentação (da 
parcela deles). Atribuíram-me, após 
corte dos 15,2% da sustentabilidade, a 
“fortuna” de 322,50 €, imagine... Eu já 
tinha usado o seu simulador e a 
diferença foi insignificante. Mas numa 
coisa o Dr. Eugénio coincide com eles 
(o que é um argumento de peso, que 
faz balançar a minha dúvida): aplicam 
2% de taxa de formação no cálculo de 
P2 (o tempo de serviço após 
31/12/2005). Mas porquê? Porque não a 
variável entre 2 e 2,3% (a minha RR, de 
2006 - 2013 dava-me 2,25%)? 
Porque o art.º 5º, alínea b) da Lei 60/2005, 
dispõe que o “T2, que é a taxa anual de 
formação da pensão, é de 2 % até 31 de 
dezembro de 2015 e, a partir de 1 de janei-
ro de 2016, entre 2 % e 2,3 %, em função 
do valor da remuneração de referência”. 
Atualmente a pensão unificada é a soma 
simples de duas pensões: (1) Uma, a pen-
são correspondente ao tempo que des-
contou para a Segurança Social com base 
nas regras de Segurança Social; (2) A 
outra, a pensão correspondente ao tem-
po que o trabalhador descontou para a 
CGA calculada com base nas regras da 
CGA. A pensão deve ser requerida junto 
da instituição (Segurança Social ou CGA) 
para que tenha sido feito o último paga-
mento de contribuições ou quotizações. 
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Vejo no horizonte a possibilidade de 
extinção do meu posto de trabalho. 

Trabalho numa empresa que foi 
outrora pública e, por isso, sempre fiz 
descontos para a CGA. Se tal 
acontecer terei direito a um subsídio 
de desemprego durante 720 dias 
(quase 2 anos). Estou com 61 anos de 
idade, 42 de descontos, portanto uma 
idade pessoal de reforma de 65 anos 
e 9 meses. No final desses dois anos 
de desemprego, a minha IPAPV 
permanecerá nos atuais 65 anos e 9 
meses, passará para os 65 anos e 1 
mês ou regredirá para os 66 anos e 6 
meses da INAPV? 
Os 720 dias que recebe subsídio de desem-
prego contam como tempo para a Segu-
rança Social (art.º 17 da Lei 110/2009) e 
também para a CGA (art.º 19 da Lei 
4/2009) conforme o caso. 
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Como é que vou saber quantos anos 
de descontos tenho na Segurança 
Social se ninguém me atende o 
telefone e não tenho tempo para estar 
à espera que me chamem. 
Utilize a Segurança Social direta, ou escre-
va uma carta para o Centro Nacional 
Pensões (Rua de Entrecampos, 57 R/C 
1700-157 LISBOA, cnp-pensoes@seg-
social.pt ) pedindo a informação, ou então 
faça uma queixa no portal do provedor 
de justiça (Provedoria de Justiça (pro-
vedor-jus.pt). Não deixe é de defender 
os seus direitos. 

Zoom //B Pensões
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Eugénio Rosa esclarece algumas questões colocadas pelos 
trabalhadores que descontam para a Segurança Social e também para 
a Caixa Geral de Aposentações e que estão a pensar em reformar-se, 
num estudo a que o i teve acesso. O objetivo é simples: saber  
até que ponto é que poderão ser penalizados no momento  
em que estiverem a pensar em sair do mercado de trabalho. Conheça 
algumas das situações e respostas que são adaptados a cada caso.

SÓNIA PERES PINTO sonia.pinto@ionline.pt
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Sou aposentado da CGD e pretendo 
continuar a exercer a atividade de 
formador externo (em área diferente 
da profissional), aliás como vinha 
fazendo desde a pré-reforma, 
prevista, contemplada e autorizada 
ao abrigo do respetivo acordo. A CGA 
reitera a incompatibilidade do meu 
exercício para o Estado e/ou setor 
público e/ou empresarial, decorrente 
da aplicação dos arts. 78.º e 79.º do 
EA; ora, tanto quanto me é possível 
aferir, de facto e de direito, o 
exercício desta atividade, neste 
contexto de tarefas de formação 
especializada de natureza 
temporária, sem relação de natureza 
laboral nem subordinação jurídica, 
não é “exercício de funções públicas” 
e muito menos de “cargo público”. 
Acresce ainda o facto de que os 
trabalhadores da CGD, no ativo ou 
aposentados, nada têm a ver com o 
funcionalismo público, nem sequer a 
minha pensão vem do OE. 
Se é aposentado pela CGA, e se se apo-
sentou ao abrigo do Estatuto de Aposen-
tação, só está impedido de trabalhar para 
entidades públicas, mas não para enti-
dades privadas. E está impedido efetiva-
mente por força do art.º 78 do Estatuto 
da Aposentação que refere e que dispõe 
o seguinte: “Os aposentados, reforma-
dos, reservistas fora de efetividade e equi-

parados não podem exercer atividade 
profissional remunerada para quaisquer 
serviços da administração central, regio-
nal e autárquica, empresas públicas, enti-
dades públicas empresariais, entidades 
que integram o setor empresarial regio-
nal e municipal e demais pessoas cole-
tivas públicas, exceto quando haja lei 
especial que o permita ou quando, por 
razões de interesse público excecional, 
sejam autorizados pelos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e da Administração Pública”. 
No entanto, repito: pode trabalhar para 
entidades privadas. Os trabalhadores da 
CGD quando se aposentam ficam sujei-
tos ao regime do CGA, daí a aplicação do 
Estatuto da Aposentação. 
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Gostaria de esclarecer o efeito da Lei 
75-B de 31/12/2020 artigo 157, por 
conta da pandemia covid-19. No caso 
da antecipação da reforma por 
desemprego de longa duração e para 
um pedido em março de 2021, com a 
idade de 61 anos se é penalizado com 
o corte de 0,5 % por mês. Venho por 
este meio fazer o pedido, já que no seu 
último estudo de 20/03/2021, não 
menciona o efeito deste artigo 157. 
O art.º 157 da Lei 75-B/2020 dispõe o 
seguinte: “Em 2021, nas situações de 
acesso a pensão antecipada por desem-
prego de longa duração, o número de 

meses em que foi decretado o estado de 
contingência, ou superior, no âmbito da 
pandemia por covid-19, compreendido 
entre março de 2020 e o mês da apre-
sentação do requerimento de pensão 
antecipada, não é contabilizado para efei-
tos do cálculo do fator de redução pre-
visto no n.º 2 do artigo 58.º do Decreto -
Lei n.º 220/2006, de 6 de novembro, até 
ao limite de 12 meses”. O n.º2 do art.º 58 
do DL 220/2006 estabelece que “Nas 
situações previstas nos nº 3 e 4 do arti-
go anterior, ao montante da pensão esta-
tutária aplica-se o fator de redução, pre-
visto no diploma que estabelece a flexi-
bilização da idade legal de acesso à pensão 
de velhice, em função do número de anos 
de antecipação em relação aos 62 anos 
de idade”. Isto significa que, por cada 
mês que lhe falte para ter 62 anos de ida-
de é reduzida na sua pensão em 0,5%. O 
que está na Lei 75-B/2020 determina que 
esta penalização calculada esta penali-
zação é reduzida numa percentagem que 
é igual ao número de meses que vai des-
de março de 2020 até ao mês em que 
entregou o pedido de reforma antecipa-
da vezes 0,5%. Suponha que quando entre-
gou o pedido de reforma antecipada tinha 
59 anos de idade, portanto faltava-lhe 3 
anos, ou seja 36 meses para ter os 62 
anos. Neste caso a pensão sofria uma 
redução de 18% (36 meses X 0,5%). Se 
não existisse aquela norma era este o 
corte que sofria na sua pensão. Mas supo-
nha que entregou o seu pedido em dezem-
bro de 2020, logo entre 31 de março e 31 
de dezembro decorrem 9 meses. Segun-
do o art.º 157 da Lei 75-B/2020, deduz 
aos 18% o valor de 4,5% (9 meses X 0,5% 
= 4,5%), portanto o corte reduz para 13,5%. 
Tenha presente que, como é uma refor-
ma antecipada, é aplicado o fator de sus-
tentabilidade (corte de 15,54%, para além 
do corte de 13,5%). 
 

     9 
Fiquei com uma dúvida sobre as 
pensões por desemprego 
involuntário. Fui despedida, num 
despedimento coletivo, quando tinha 
50 anos e, à época, 28 anos de 
descontos. Com a tributação ao 
subsídio de desemprego fiquei com 
um total de 31 anos de descontos. 
Neste caso e caso se mantenha a 
situação de desemprego – pois na 
conjuntura atual tem sido bastante 
difícil – com que idade poderia 

solicitar a reforma? Aos 62 ou apenas 
aos 66? 
Só tem direito a reformar-se no regime 
de desemprego de longa duração se na 
data do despedimento tiver pelo menos 
52 anos de idade e 22 anos de descontos, 
ou então se tiver 57 anos de idade e 15 
anos de descontos (art.º 57 e 58 do Decre-
to-Lei 220/2006) que penso que não é o 
seu caso. Se na altura do despedimento 
tivesse aquelas idades e aqueles descon-
tos, e não quando termina o subsídio de 
desemprego, é que podia pedir a refor-
ma mesmo meses depois de ter acabado 
o subsídio de desemprego desde que esti-
vesse sempre inscrita no centro de empre-
go. Neste caso, a penalização por ter ida-
de a menos (0,5% por cada mês em fal-
ta) seria em relação a 62 anos, e não em 
relação a idade à idade de 66 anos e 6 
meses em 2021. Além desta penalização, 
o trabalhador desempregado ainda sofre 
outra que resulta da aplicação do fator 
de sustentabilidade (em 2021, 15,54%). 
 

     10 
A quem e como posso reclamar para 
resolver o atraso de 27 meses (pedido 
entrou em 14 de novembro de 2018) 
para uma reforma antecipada sem 
penalização (hoje com 67 anos tenho 
50 anos de desconto)? Fos contactos 
efetuados, incluindo provedora de 
justiça, nem resposta. 
É uma situação insólita e muito estra-
nha. Tem algum documento que prove 
que entregou à Segurança Social um 
requerimento ou um impresso assina-
do por si pedindo a reforma naquela 
data? Se tem envie-me uma cópia para 
ver se está alguma coisa mal. Com a ida-
de que tem e os descontos que fez tem 
direito à reforma, e não é antecipada, 
sem quaisquer penalizações (já ultra-
passou a idade de acesso normal à refor-
ma que este ano é 66 anos e 6 meses). E 
de acordo com o art.º 51 do Decreto-lei 
187/2007: “A pensão de velhice é devida 
a partir da data da apresentação do res-
petivo requerimento ou daquela que o 
beneficiário indique para o início da pen-
são, no caso previsto neste decreto-lei 
relativamente à apresentação antecipa-
da do requerimento que tem”. Além dis-
so, tem direito rapidamente à pensão 
provisória de velhice (art.º 70º do DL 
187/2007) para evitar ficar sem qualquer 
proteção que depois é acertada quando 
for decidida a pensão definitiva.
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Daniel Serra é o presidente da Pro.var, Associação Nacional de Restaurantes cria-
da em 2014 para a promoção, inovação e defesa do setor da restauração. O tam-
bém empresário do setor tem-se debatido pelos problemas que a restauração 
enfrenta nesta altura pandémica e faz algumas críticas à atuação do Governo.
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Esteve recentemente no Algarve onde 
fez alguns alertas sobre a restauração. 
Que dificuldades enfrenta esta região 
que tanto depende do turismo? 
O local escolhido foi simbólico para dar 
conta que a zona que vive essencialmen-
te do turismo está numa situação de gran-
de sofrimento. Ainda não começou a ala-
vancar e sabemos que é um local que pre-
cisa, neste período, de um funcionamento 
forte para que crie uma resistência para 
suportar o inverno. Estamos a falar de um 
mercado ainda muito sazonal que depen-
de essencialmente do turismo. A questão 
dos turistas do Reino Unido que compõem 
a grande maioria do turismo do Algarve 
representa uma dificuldade bastante gran-
de e o mercado nacional não será suficien-
te para colmatar esta falha. O que quise-
mos transmitir foi que, a partir do Algar-
ve, todas as zonas turísticas do país estão 
ainda em grande dificuldade e não estão 
a arrancar. Existe uma restauração e um 
turismo a duas velocidades: há muitos que 
estão a recuperar e a crescer bastante bem 
e eventualmente a situação irá ficar razoá-
vel para essas empresas e outros que ain-
da levarão alguns anos a recuperar da 
situação de sobre-endividamento em que 
estão. Naturalmente que há zonas – e esta-
mos a falar de zonas de restauração da 
Baixa – que são empresas que fortalecem 
essencialmente neste período, criam uma 
robustez ao nível financeiro e isso não vai 
acontecer. Uma outra situação que iden-
tificamos e que ainda é mais grave é que 
as zonas turísticas são os centros comer-
ciais que estão numa situação extrema-
mente grave. O inquérito que fizemos indi-
ca que dois em cada três espaços da res-
tauração em centros comerciais estão em 
situação de insolvência ou falência e a zona 
turística, também pelo nosso inquérito, 
diz que uma em cada três empresas estão 
também nessa circunstância.. 
A decisão britânica foi mais uma 
machadada... 
Sim, esse adiamento por mais um mês 
criou um arrefecimento. O mês de junho 
e o início de julho eram meses importan-
tes porque não é bem o destino dos por-
tugueses e já era um mercado bastante 
preenchido por esses turistas. O mesmo 
se vai passar em setembro, mas isso não 
sabemos o que vai acontecer. No imedia-
to é claramente uma grande machadada 
porque o Algarve, daquilo que pudemos 
observar, está numa situação muito len-

ta. Aquilo que se observava noutros tem-
pos   – e ainda por cima com fim de sema-
na prolongado  – é que o Algarve estaria 
completamente lotado e não foi bem isso 
que aconteceu. A situação é realmente gra-
ve e a perspetiva é muito preocupante. Os 
empresários estão muito preocupados e 
além da questão da ausência de turismo 
há uma preocupação com a ausência de 
trabalhadores porque, entretanto, quan-
do voltaram a ter que reempregar pessoas 
não têm oferta de mão-de-obra. Isto é uma 
outra dificuldade acrescida porque o mer-
cado está completamente desestrutura-
do. Em anos anteriores, as empresas tinham 
capacidade de empregar com mais tem-
po. Hoje não o podem fazer por força des-
ta baixa de faturação. Há estabelecimen-
tos no Algarve que não estão a abrir por-
que não têm mão-de-obra disponível. 
Há muita falta de mão-de-obra? 
Sim, há mesmo escassez de mão-de-obra. 
O Governo deve rever urgentemente as 

políticas relacionadas com o incentivo ao 
emprego, do ponto de vista da procura e 
da oferta. Uma situação que assume hoje 
uma enorme importância e agora com o 
alargamento dos horários e com o perío-
do de maior procura, obriga a um refor-
ço das equipas de trabalho. Esta situação 
é de tal ordem grave que está a prejudi-
car a faturação das empresas e outras nem 
conseguem abrir. Um grave prejuízo para 
o setor e para a economia no seu todo. A 
questão até parece contraditória, mas 
perante a realidade de um setor a duas 
velocidades, um precisa urgentemente de 
mão-de-obra para poder responder à pro-
cura e outro tem a obrigação de os man-
ter, mesmo sem precisar, por força dos 
compromissos assumidos para que fos-
sem elegíveis nos apoios. É preciso imple-
mentar novas regras de incentivo ao empre-

go. O setor precisa de contratar mais e é 
necessário rever as políticas relacionadas 
com o incentivo ao emprego.  
Tem ideia de quantas empresas já 
fecharam e quantas pessoas terão ido 
para o desemprego? 
No ano passado foram mais de 5000 des-
empregados no setor e entre 10% a 15% 
de empresas estiveram encerradas. Mas 
é uma questão que ainda causa muitas 
dúvidas porque existem muitos estabele-
cimentos encerrados a aguardar a reto-
ma. Outros estão abertos mas existe algu-
ma falsidade porque os espaços estão mui-
to alavancados pelas moratórias, os próprios 
fornecedores aguardam o pagamento das 
dívidas e os senhorios também não estão 
a receber. Estes números estão um pou-
co mascarados. O que entendemos é que 
quando acabarem as moratórias e os 
senhorios começarem a cobrar as rendas, 
as empresas vão naturalmente fechar por-
que não têm condições de continuar com 

os níveis de faturação. 
O mercado está, neste 
momento, numa situa-
ção estranha porque se 
assiste a uma manuten-
ção de um número de 
empresas que não cor-
responde a uma econo-
mia a funcionar normal-
mente. São situações 
que estão a ser supor-
tadas por moratórias e 
por empréstimos e mui-
tas vezes, estas próprias 
empresas, se formos ana-
lisar cada uma delas, 
grande parte estará em 
situação difícil. É um 
cenário que convém ter 

alguma reserva até porque há outra ques-
tão que é importante referir: este setor 
tem uma capacidade de readaptação gran-
de e se a economia recuperar bem e se o 
Governo der os apoios que o setor tem 
vindo a pedir, iremos conseguir salvar a 
maioria das empresas. Isto vai depender 
de algumas questões que ainda estamos 
a aguardar. Também a questão do PRR 
[Plano de Recuperação e Resiliência] pode-
rá permitir alguma forma de reestrutu-
ração das próprias empresas, das dívidas, 
através de fundos não reembolsáveis. Mas 
ainda existem muitas dúvidas no ar. O 
cenário poderá ser completamente dife-
rente se o Governo não apoiar as empre-
sas e se, por exemplo, o turismo entretan-
to não recuperar. 
Pediu que as rendas das empresas com 
quebras de 40% continuem a ser 

apoiadas até dezembro. E pediu 
também que com o final dos apoios do 
layoff o Governo garanta a 
sobrevivência do tecido empresarial. 
Que recetividade vê do Governo? 
Existe, neste momento, um completo 
silêncio da parte do Governo apesar da 
nossa insistência e de termos falado sobre 
essas questões. Há sempre uma boa dis-
ponibilidade para nos ouvirem, mas 
depois há um perfeito silêncio. Aquele 
anúncio que foi avançado há dias por 
Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, 
com a promessa de muitos milhões não 
nos dá nenhuma garantia. Aquilo é mui-
to inócuo. Não há nenhuma indicação 
de quando, como e de que forma. Exis-
tem muitos pontos de interrogação em 
relação a essa comunicação. Natural-
mente que o Governo tem de encontrar 
– e não tem outra forma porque, no fun-
do, este setor contribuiu também para 
o equilíbrio da situação pandémica, foi 
um dos setores fundamentais neste exer-
cício. O setor não pode ser abandonado. 
Tem de ser defendido e o Governo tem 
de dizer ‘presente’. Nesta altura, em que 
terminam os apoios do layoff, o Gover-
no tem de apoiar as empresas, especial-
mente aquelas que perdem mais de 40%.  
Mas outras não... 
Estamos a falar numa restauração a duas 
velocidades. Aquela que não conseguiu ain-
da alavancar e essa tem que ser convenien-
temente ajudada porque, além de ser uma 
das mais fustigadas, é um dos subsetores 
mais importantes para a recuperação eco-
nómica do país. Estamos a falar de um setor 
muito ligado ao turismo e que vai ser mui-
to essencial para o período pós pandemia. 
Por essa razão, pedimos que o Governo 
apoie essas empresas porque uma empre-
sa que perde mais de 40% não tem qual-
quer viabilidade e, naturalmente, irá mor-
rer. Todas as empresas que se encontram 
nessa situação são empresas que, no pas-
sado, também já o estavam e estarão ago-
ra em situação gravíssima, não tendo qual-
quer possibilidade de sobreviver se não 
houver um apoio forte e robusto. Uma das 
sugestões é a questão do apoio às rendas 
que deveria ser prolongado até ao final do 
ano e a outra é a continuação do Apoiar.pt 
e do Apoiar Restauração. Uma grande par-
te já estará a recuperar mas estimamos 
que 25% das empresas precisam de ser aju-
dadas. Além de um quarto dessas empre-
sas não estarem a receber os apoios por 
serem empresas que foram criadas recen-
temente, outras, porque abriram estabe-
lecimentos com o mesmo contribuinte, 

Daniel Serra.  
“Os restaurantes  
não vão querer e  
vão fugir ao Ivaucher”

DANIELA SOARES FERREIRA (Texto) 
daniela.ferreira@ionline.pt 
LÚCIO VIANA (Fotografia)

O presidente  
da Pro.var, garante 
que o IVAucher era  
a grande promessa  

do Governo mas não 
vai ter resultado.  

“A montanha pariu  
um rato’, diz.
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“Há sempre uma boa 
disponibilidade para nos ouvirem 
mas depois há um perfeito silêncio” 
 
“É preciso implementação de novas 
regras de incentivo ao emprego. O 
setor precisa de contratar mais” 
 
“Se o Governo der os apoios  
que o setor tem vindo a pedir,  
iremos conseguir salvar  
a maioria das empresas”
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acabaram por mascarar um pouco as con-
tas e não tiveram direito a apoios. Existem 
uma série de questões que não foram ain-
da vistas à lupa pelo Governo e achamos 
que é grave e o Governo terá a obrigação 
de não deixar morrer estas empresas. Isto 
tanto é válido para o passado como para o 
presente e para o futuro. A forma como o 
Governo organizou os apoios acabou por 
criar muitas injustiças e gerou grande con-
fusão no setor, criando até concorrência 
desleal.  
Falou nos problemas com o NIF... 
Há casos de empresários que optaram por 
atribuir por cada estabelecimento um NIF 
e só porque têm mais do que um vão bus-
car um valor muito superior em apoios, 
enquanto que outros optaram por concen-
trar as empresas num NIF apenas e, viram 
esses apoios serem drasticamente redu-
zidos. É frequente encontrarmos estabe-
lecimentos em iguais circunstâncias – no 
que se refere ao número de funcionários 
e despesas – e por questões de opção fis-
cal ficaram claramente em desvantagem. 
É dos exemplos de clara injustiça e inter-
ferência na sã concorrência. O que seria 
mais justo seria o Governo reforçar os tetos 
desses apoios, de modo a enquadrar empre-
sas que ficaram de fora ou receberam pou-
co. Em relação ao presente e ao futuro, 
será necessário prolongar o Apoiar.pt e 
Apoiar Rendas, pelo menos, até ao final 
do ano, para todos os estabelecimentos, 
que se encontram a perder muito (acima 
dos 40%). Os centros comerciais e zonas 
turísticas são o grosso das empresas que 
se encontram nesta situação. Acabados 
alguns apoios, como o layoff, a maioria das 
empresas que se encontram muito endi-
vidadas irão acabar por fechar, colocan-
do em risco milhares de postos de traba-
lho e destruindo uma capacidade instala-
da que foi importante para recuperar no 
pós-toika e que será fundamental para ala-
vancar o país no pós pandemia. Com empre-
sas sãs e robustas poderemos contar com 
uma rápida recuperação da economia e 
devolver rapidamente através do valor 
acrescentado gerado todos os euros que 
receberam como apoio. É uma questão de 
justiça e reciprocidade, pois este setor foi 
o principal eleito para ajudar o país no 
combate à pandemia. 
Disse que o país avança a várias 
velocidades. Temos vários concelhos 
que não avançaram no 
desconfinamento. Que queixas têm 
recebido? 
Tem de haver um outro olhar para esta 

problemática. Não compreendemos como 
é que a medida foi comunicada de um 
dia para o outro e colocou a restauração 
em sobressalto. E deixou quatro locali-
dades fora do desconfinamento. A opção 
do Governo de desconfinar foi bem rece-
bida, mas vemos com maus olhos aqui-
lo que aconteceu no fim de semana. No 
Algarve e no Porto assistimos, em zonas 
públicas, a bares, restaurantes e snack 
bares ou em zonas onde tradicionalmen-
te os jovens se costumam juntar, vários 
aglomerados, muitos deles sem másca-
ra, a beber bebidas alcoólicas na rua, 
sem qualquer tipo de controlo. E isto 
aconteceu aos olhos de todos. Depois, 
em contraponto, faz-se esta contenção 
nestas cidades. É dois pesos e duas medi-
das, é ir do oito ao oitenta, são questões 
que não percebemos muito bem, o que 
sugerimos ao Governo é que se encon-
trasse uma forma equilibrada de resol-
ver isto. Sabemos e temos consciência 
que nos espaços de restauração, desde 
que se cumpram as regras, a garantia de 
segurança é grande. Ao encerrar estes 
quatro concelhos, os residentes vão mudar 
de localidade e vão criar pressão nou-
tras. Não faz muito sentido que se criem 
regras diferentes para essas localidades. 
Pedimos também uma maior vigilância 
e controlo da via pública para reduzir 
este tipo de comportamentos erráticos. 
Pedimos que haja uma equidade no tra-
tamento entre concelhos. 
Lisboa enfrenta um forte aumento de 
casos. Mas já veio dizer que um 
retrocesso podia trazer ainda mais 
uma agonia ao setor... 
Lisboa já no ano passado estava sobre 
uma alta pressão, perdendo praticamen-
te o verão. Agora estamos a observar que 
Lisboa vai voltar a perder o verão. Um 

recuo nesta matéria seria dramático e 
não sei o que poderá acontecer a milha-
res de empresas e a milhares de empre-
gos que estão em risco por essa razão. 
Mas para quem pode, o avanço neste 
horário até à 1h é uma lufada de ar 
fresco... 
É uma lufada de ar fresco mas não dei-
xamos de colocar uma norma importan-
te para que cumpram as regras porque 
se não o fizerem – e a preocupação na 
zona do Algarve e do Porto como assis-
timos neste fim de semana em que as 
pessoas andaram à vontade sem grande 
pressão – o que pode acontecer é que 
esta lufada de ar fresco seja um deja vu 
do já vimos no passado. Estamos muito 
preocupados. Não queremos aproveitar 
este desconfinamento para passar à liber-
tinagem. No fundo, pede-se o cumpri-
mento das regras nos estabelecimentos, 
que as pessoas façam o seu consumo sen-
tadas e, fora disso, que haja um contro-
lo muito eficaz e que se proíba claramen-
te o consumo na praça pública. Não que-
remos voltar a assistir àquilo que já 
assistimos no passado e que estas cida-
des estão a passar e que é dramático.  
O Governo voltou a apertar as 
restrições… 
Estas novas restrições são muito pena-
lizadoras para o setor da restauração e 
aquilo que observamos é um setor a cum-
prir as regras e apesar disto, ser sempre 
penalizado. Defendemos há dias o alar-
gamento de horário a todas as regiões 
do território continental. É importante 
que se proteja a pandemia, sem decapi-
tar economia e a viabilidade das empre-
sas. Solicitámos a revisão dos critérios 
que definem as medidas para mitigar a 
propagação do vírus e revistas algumas 
das regras que afetam a restauração, 
com novas adaptações de horários entre 
outras restrições, ajustando-se à nova 
realidade pandémica. Chamámos à aten-
ção para a deslocação dos territórios com 
restrições para outros limítrofes, que 
poderiam causar uma maior pressão nes-
ses locais, ao invés de se optar pela ade-
quação dos horários mas a opção foi afi-
nal proibir as deslocações de fora para 
dentro e vice versa, em Lisboa e restrin-
gir ainda mais os horários noutras regiões. 
 
Registamos e respeitamos a decisão, mas 
não compreendemos como se possa estar 
a repetir os mesmos erros, pois existe 
um rigor absoluto e bem, para com os 
estabelecimentos de restauração e em 
simultâneo, continua-se a assistir, nos 
locais públicos, à concentração de gran-

Daniel Serra defende que  
os horários deveriam ser alargados 

a todos os concelhos porque  
os atuais horários criam outro 

problema: permitem que  
as pessoas se desloquem  

a concelhos vizinhos onde podem 
consumir até mais tarde e fazer  

aí vários ajuntamentos
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de número de pessoas, onde a maioria 
se encontram sem máscara e a consu-
mir bebidas alcoólicas e muitas vezes 
em zonas contíguas a estabelecimentos 
da restauração. Com mais este revés, 
vamos afundar ainda mais um setor que 
carrega o peso e a missão de ser parte 
na equação, no controlo da pandemia. 
O dia de amanhã é sempre uma 
incógnita nesta altura mas como é que 
se perspetiva este verão? O mais 
recente inquérito da CIP diz que o 
setor da restauração – em conjunto 
com o do alojamento – é o que tem 
piores perspetivas para estes meses... 
Está em linha com os nossos inquéritos e 
com o que está a acontecer. O verão está 
praticamente agora a iniciar e aquilo que 
vemos é zonas confsinadas, outras a retro-
ceder e outras em alerta para esse ponto. 
O que prevemos é que brevemente as mais 
importantes cidades do país estejam encer-
radas. E estamos a falar das zonas turísti-
cas... a perspetiva é claramente muito nega-
tiva e aquilo que vamos assistir é que será 
mais um verão perdido. É lamentável que 
não tenhamos aprendido com o passado.  
Quando vemos estes avanços e 
retrocessos, acha que a culpa é do 
Governo, dos espaços, dos cidadãos ou 
de todos? 
Estamos sempre a evoluir e a aprender. 
Penso que, neste momento, a responsabi-
lidade será tripartida. Diria que muitos dos 
consumidores não aprenderam com a lição. 
Sabemos e compreendemos que muitos 

“Novas restrições são 
muito penalizadoras.  

É um setor que cumpre  
as regras e, apesar disso,  

é sempre penalizado” 

Falta de “turistas do RU  
é uma dificuldade  

bastante grande  
e o mercado português  
não será suficiente para 

colmatar esta falha”
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destes comportamentos têm a ver com 
uma certa saturação acumulada de mui-
tos meses em que os portugueses até foram 
– e são – muito cumpridores mas depois 
basta uma pequena distração... basta haver 
um pequeno alívio por parte das forças 
policiais, alguma musculação, acaba por 
haver um grande relaxamento. Por outro 
lado, existe também a questão política. Tem 
a ver com a necessidade de as autarquias, 
neste momento, estarem sujeitas a elei-
ções autárquicas em breve. Como se apro-
ximam as eleições autárquicas estão aqui 
sobre uma pressão e, por um lado, temem 
o confinar. Mas por outro lado cedem mui-
tas vezes à pressão das populações. As últi-
mas atividades desportivas foram por nós 

criticadas nos moldes como aconteceram. 
Obviamente, não compreendemos e o setor 
ficou revoltado com o que aconteceu. Foram 
sujeitos durante largos meses a grandes 
pressões e grandes regras e rigor que aca-
baram por cumprir com prejuízos pró-
prios, avultados e depois assistiram a um 
relaxamento quando se tratou de questões 
desportivas. Esta questão foi bastante cri-
ticada por nós. Por força, muitas vezes, des-
ta pressão que acabam por ter pelo apro-
ximar das eleições cometem estes erros 
por não terem tido se calhar alguma maior 
dureza nessa altura e maior rigor na imple-
mentação das regras. Aquilo que pedimos 
e temos vindo a pedir ao Governo é que 
essas decisões – e por ter havido esta influên-
cia e por ter havido esta pressão – sejam 
feitas pela tutela e depois as autarquias 
cumpram aquilo que vem de cima. Deixar 
muitas vezes esta responsabilidade do lado 
das autarquias cria esta dificuldade. Não 
queria estar a apontar o dedo, mas aquilo 
que temos de fazer é aprender com isso e 
tentarmos fazer um esforço para nos focar-
mos naquilo que é essencial. Se o mal está 
feito que se aprenda com esse erro e se 
faça melhor para o futuro. Acaba por haver 
alguma negação por parte dos políticos e 
até de outros atores que têm poderes de 
decisão. O melhor para o país recuperar e 
para passar esta fase é encontrar soluções. 
O Governo deve aproveitar e deve trans-
por e, no fundo, o que pedimos é um aumen-
to desse rigor no controlo na via pública, 
através da presença física das forças de 

autoridade com atitudes de proatividade, 
de consciencialização, de pedir às pessoas 
para terem comportamentos adequados 
e os consumos de bebidas alcoólicas serem 
absolutamente proibidas e que só sejam 
permitidas nos espaços de restauração que, 
estando mesmo em zonas de risco com 
horários mais alargados, o façam em segu-
rança. É este rigor que se o Governo fizer 
não será responsabilizado no futuro e, por 
isso, é que temos vindo a referir que é 
importante que se aprenda com os erros 
e se melhore. Além disso, também esta-
mos a evoluir. A pandemia hoje é diferen-
te de há um ano. Hoje existem natural-
mente menos riscos e, por isso, é que pedi-
mos alterações dos critérios por parte da 
DGS e aproveite a nossa proposta, man-
tendo as regras de segurança que existem, 
mas aumentando a possibilidade da eco-
nomia funcionar. Manter as regras, mas 
aumentar a fiscalização e aí é mais uma 
matéria do Governo e, por sua vez, deixar 
que a economia funcione.  
Sugere então mais força policial no 
terreno? 
Ao invés de assistirmos a aglomerados de 
pessoas nas ruas e praças públicas, mui-
tas vezes juntos aos estabelecimentos de 
restauração, a consumirem bebidas alcoó-
licas e que se juntam sem qualquer regra 
e sem máscara, seria bem mais eficaz e 
eficiente, para o controlo da pandemia e 
naturalmente à economia, a abertura de 
bares e discotecas, que deverão reabrir, 
com regras e ao exemplo do que está a ser 

feito para os eventos familiares relaciona-
dos com cerimónias, casamentos e outros, 
ser implementada a prática de testagem 
nesses espaços. Os bares e discotecas são 
importantes para o turismo. O controlo 
da pandemia também se faz responsabi-
lizando os agentes económicos, no funcio-
namento com regras, evitando o seu con-
trário, como se tem verificado, na ausên-
cia destes estabelecimentos, as festas 
acabam por acontecer, com maiores ris-
cos, na via pública e nas residências. 
Nem sempre o Governo tem vindo a 
aceitar as vossas sugestões... 
O que temos vindo a observar é que o 
Governo tem vindo a aceitar as nossas 
sugestões, mas com um delay diferente 
daquele que gostaríamos. E naturalmen-
te, por essa razão, somos bastante escu-
tados pelo Governo porque temos apre-
sentado soluções que depois se vem a veri-
ficar que temos razão. E o termos razão 
tem a ver com a nossa atuação muito de 
terreno, de acompanharmos o dia-a-dia 
da realidade e não estamos à distância. 
Por isso é que eles ouvem as associações 
para terem esse feedback muito próximo, 
só que depois existem outras razões, outras 
pressões e outras lógicas que acabam por 
atrasar estas decisões, mas que acabam 
por ser implementadas fora do tempo.  
Depois pecam por ser tardias? 
Exactamente. Não vamos desistir de ter-
mos esta ação mais interventiva, crítica e 
construtiva, mas o que mais nos importa 

“Forma como  
o Governo organizou  

os apoios acabou  
por gerar grande 

confusão, criando até 
concorrência desleal”

“Aquilo a que vamos 
assistir é mais um verão 

perdido. É lamentável que 
não tenhamos aprendido 

com o passado” >>continua na página seguinte
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é que as empresas de restauração sobrevi-
vam a esta dificuldade e possam recuperar 
rapidamente. A nossa grande luta é a dos 
restaurantes e dos estabelecimentos e que 
voltem à normalidade, que recuperem e 
que ultrapassem esta fase com o máximo 
possível de apoios e dentro daquilo que nos 
deixem fazer.  
Em relação a apoios, muitos foram 
dados ou estarão por dar. A Pro.Var 
continua a defender a aplicação de um 
IVA diferenciado. Há recetividade? 
Não. Estranhamente até porque esta medi-
da foi implementada em 2016, em julho, 
em que uma parte do IVA reduziu-se. Foi 
a primeira vez que entrou o IVA diferencia-
do, uma proposta nossa desde longa data. 
O Governo iniciou este processo através de 
Mário Centeno que achou a nossa propos-
ta inteligente porque tinha muitas valên-
cias e uma delas era a proteção do posto de 
trabalho porque ao baixarmos o IVA esta-
mos a dar um incentivo à transformação. 
Quanto mais o restaurante se transformar, 
mais mão-de-obra emprega, melhor quali-
dade gastronómica apresenta. E também 
ajudamos o Governo na diminuição da eva-
são fiscal, porque observamos que na des-
cida de 23% para 13% houve uma recupe-
ração, também pela força da economia, e 
que a receita do IVA cresceu. Isto provou 
que houve uma dinamização na economia 
bastante forte e a evasão fiscal foi descen-
do e é cada vez menor. O que pedimos ago-

ra é que o Governo mantenha a sua coe-
rência e que baixe de 13% para 6%, man-
tendo o IVA a 23% nas bebidas. Pedimos 
que desça apenas o IVA na comida e que 
com este mix de 6 e de 23% acabe por se 
reduzir o IVA médio e que está agora nos 
16% passe para os 11% e, aí sim, também 
passamos a ter uma aproximação com os 
nossos principais concorrentes. É o caso da 
Grécia ou da Espanha que tem um IVA de 
10%. Mas essencialmente a medida visa, 
numa primeira fase e no imediato, dar uma 
ajuda muito grande às empresas que de 
certa maneira ao baixar para 6% estamos 
a criar uma forma de aumentar a liquidez 
das empresas e de forma democrática e 
universal todas as empresas acabam por 
ser beneficiadas, mesmo aquelas que fica-
ram de fora dos apoios. Ou seja, isto é uma 
medida justíssima. E seria uma medida que 
outros países que até nem dependem tan-
to do turismo já o fizeram e em Portugal, 
incompreensivelmente, acabou por não 
fazer e lançou um programa. 
O IVAucher...  
O IVaucher era a grande promessa do Gover-
no para alavancar a economia e que já esta-
mos a verificar, até pela forma como foi 
criada, não vai dar grande resultado. Fazen-
do aqui uma analogia: ‘a montanha pariu 
um rato’. O que dizemos é que o IVaucher 
será uma medida para beneficiar o consu-
midor, este vai manter o hábito de consu-
mo, não vai alterar praticamente em nada, 
mas vai beneficiar de um desconto impor-
tante. Vai ser importante para o controlo 

fiscal porque vai controlar a evasão fiscal 
e reconhecemos que num país que se pre-
tende evoluído isso vai ser uma ferramen-
ta que importa. Mas no somatório, o empre-
sário da restauração praticamente não vê 
benefício. Estamos a acenar com 200 ou 
400 milhões, ou o quer que seja relativa-
mente a isso, e que isso vai ser uma ajuda 
importante para o setor? Respondo que 
não. E digo não em letras grandes, porque 
da forma que está criada – aliás tivemos 
oportunidade e eu disse de viva voz ao secre-
tário de Estado Mendonça Mendes na reu-
nião preparatória em que se estava a pre-
parar esta ferramenta: se esta medida não 
tiver uma restrição no seu consumo e demos 
o exemplo de ser feito de segunda a quin-

ta-feira, não estávamos a criar nenhuma 
vantagem para o restaurante. Até pelo con-
trário, os restaurantes não vão querer e 
vão fugir ao IVaucher por uma razão cla-
ra: o consumidor vai ao final da semana, 
onde já há uma pressão muito grande nos 
estabelecimentos, e acaba por ter uma 
situação menos interessante porque aca-
ba por ver parte do valor, numa situação 
normal se via no imediato, e que nesta situa-
ção depois será feito um acerto na ques-
tão fiscal. O empresário não tem interesse 
nesta medida. 
Está à espera de pouca recetividade? 
Neste momento o que observamos é que a 
grande maioria dos nossos associados está 
muito desconfiada desta medida e não vê 
vantagens na forma como está criada. Ou 
vê vantagens muito reduzidas. Não é clara-
mente o tipo de programa que pedíamos, 
daí insistirmos novamente na redução do 
IVA na restauração porque é a medida para 
conseguirmos colocar empresas que estão 
sobre-endividadas e com dívidas de seis a 
sete anos poderem antecipá-las. Depende 
deste setor ser alavancado desta forma, como 
já o fizemos no pós-troika. Nessa altura, hou-
ve uma recuperação da economia impor-
tante e o Governo sublinhou e bem a impor-
tância da restauração na recuperação do 
país. Reconhecemos e todo o país reconhe-
ce que foi importante e o que pedimos ago-
ra é que haja um novo reforço da medida e 
que se conclua aquela linha de coerência 
que o Governo tinha dado e se passe para 
6% o IVA. E esta questão do IVA a 6% não é 

“O turismo e a 
restauração têm estado a 

perder competitividade 
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com outros países”
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perdermos o verão”

>> continuação da página anterior
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um favor que estamos a pedir ao setor por-
que a maioria das empresas da restauração 
ao transformar a sua mercadoria adquirem 
as matérias-primas com IVA a 6%: a carne, 
o peixe, os legumes... Aquilo que pedimos é 
que haja uma equidade e um alinhamento 
com os hotéis que sempre tiveram a 6% e 
que haja aqui, de certa maneira, uma redu-
ção do esforço logo à partida pela compra 
porque o empresário acaba por ter um esfor-
ço nessa matéria. Até aí existe uma justiça 
enorme. Não compreendemos, estamos 
estupefactos e alarmados pelo facto de o 
Governo ainda não ter olhado para este pro-
blema que, do nosso ponto de vista, é uma 
questão política e depende de uma decisão 
política como é o caso do IVA da restaura-
ção. Outros países sem terem esta impor-
tância do turismo acabaram por fazê-lo logo 
no início e Portugal continua com um pro-
grama quiçá interessante para o consumi-
dor, quiçá interessante para o Governo no 
controlo da evasão fiscal, mas para o setor 
não tem interesse nenhum. 
A DGS lançou novas regras para 
casamentos e batizados. São bem 
vistas? 
É uma das questões que está a levantar 
muita preocupação ao setor. Estamos nes-
te momento a tentar perceber um bocadi-
nho melhor o que está a acontecer. Temos 
de ter consciência que o que importa aqui, 
acima de tudo, é controlar a pandemia, 
mas esta questão veio criar uma entropia 
no funcionamento. Mas até para que haja 
alguma normalidade no funcionamento 

O presidente da Pro.var defende 
que os números ainda estão  
muito mascarados e garante que 
“quando acabarem as moratórias  
e os senhorios começarem a  
cobrar as rendas, as empresas vão 
naturalmente fechar porque não 
têm condições de continuar nos 
níveis de faturação” que têm agora

do casamento ou do evento fazem sentido 
os testes, mas a forma como foi encontra-
do, do nosso ponto de vista, é que nos pare-
ce que merece alguns ajustamentos e espe-
ramos que o Governo esclareça e coloque 
essa regra do teste de maneira que seja 
mais fácil ser cumprido e que haja uma 
partilha de custos. O que me parece é que 
os custos são totalmente assumidos pelos 
promotores ou pelos convidados. Falta ain-
da clarificar algumas questões e estamos 
a procurar junto da tutela algumas respos-
tas. Sugerimos no passado a testagem à 
entrada neste tipo de eventos porque achá-
mos que, numa fase que ainda não era pos-
sível os eventos acontecerem, mantemos 
esse pensamento porque, embora já haja 
uma parte da população vacinada, existe 
sempre um risco porque este tipo de even-
tos, até pela sua natureza – os casamentos 
têm bailes e isso provoca algum tipo de 
comportamentos de risco – se for devida-
mente acautelados com estas medidas fica-
mos em maior segurança. Diria que é uma 
medida que interessa a todos, mas tem de 
ser simplificada e naturalmente apoiada 
pelo Estado porque, nestas questões, é 
necessário que o esforço seja tripartido. 
No entanto, estes testes são importantes 
para aumentar a confiança no setor e dei-
xar de ser o “bode expiatório”. 
Que balanço faz destes 15 meses de 
pandemia? O setor está a recuperar? 
Em relação aos aspetos positivos, o Gover-
no tem sabido lidar com os apoios ao setor 
da restauração e, em parte, foram equili-
brados, acabaram por conseguir ajudar a 
maioria do setor. Foi importante para a 
sobrevivência destas empresas que come-
çam agora a retomar. Diria que isto é um 
lado positivo. A questão do controlo da pan-
demia e a implementação das regras e a 
forma como o fizeram também, de certa 
maneira, acabou por correr relativamen-
te bem. Diria que a parte negativa foi o fac-
to de o Governo não ter conseguido e ter 
deixado de lado ainda 25% das empresas 
que foram obrigadas a estarem encerra-
das e muito condicionadas no seu funcio-
namento, tanto pelos horários, como tam-
bém pelas restrições da lotação que são bas-
tante severas. Outro lado negativo é o Governo 
ainda não ter encontrado uma solução para 
resolver este problema de 25% das empre-
sas que, por várias razões, estão fora dos 
apoios. Existem algumas questões que não 
foram atendidas e que temos vindo reite-
radamente a comunicar. E também em 
relação ao controlo da pandemia, o exces-
so de zelo, muitas vezes, junto da restaura-
ção, das esplanadas de cumprirem esta 
necessidade ao rigor, nomeadamente o dis-

tanciamento e depois deixar que aconteça 
que milhares de pessoas na via pública, seja 
em festejos futebolísticos, seja na sua ativi-
dade lúdica e assistimos a comportamen-
tos que não estão a ser vigiados. Mas do 
ponto de vista da restauração e do setor 
diria que foi importante o Governo ter imple-
mentado medidas que salvaram uma par-
te importante das empresas, no entanto, 
não podemos baixar a guarda e aquilo que 
continuamos a pedir e que o Governo con-
tinue a escutar as associações, como tem 
feito até agora, mas que resolva e que as 
escute porque pode perceber o porquê de 
estamos a insistir sempre em algumas ques-
tões de detalhe. Essas questões claramen-
te influenciam dezenas de milhares de pes-
soas, milhares de empresas. O Governo tem 
então um papel fundamental… 
O Governo tem em mãos a responsabili-
dade de salvar todas as empresas que eram 
viáveis antes da pandemia e que por impo-
sição do Estado, encontram-se em situa-
ção de insolvência ou falência. Será uma 
irresponsabilidade política grave se o Gover-
no não assegurar a sobrevivência destas 
empresas e deverá tudo fazer para as colo-
car em situação mais próxima possível do 
que se encontravam em 2019. O setor recla-
ma mais respeito e pede que seja tratado 
com dignidade. É recorrente vermos medi-
das mal explicadas e decisões tomadas de 
um dia para o outro, como foi o caso des-
te último desconfinamento. 
Na última entrevista disse que a 
economia não iria recuperar 
enquanto não voltasse a confiança dos 
consumidores. Essa confiança já 
voltou? 
Sim, voltou. Naturalmente que existem sem-
pre os céticos e os que estão mais psicolo-
gicamente afetados, mas a confiança vol-
tou. Os portugueses acabam por perceber 

que a restauração cumpriu com o seu papel, 
com o rigor, com a segurança e, por essa 
razão, dão uma validação e acabam por con-
fiar e voltar aos estabelecimentos da restau-
ração. Esta economia, desde que as condi-
ções, estejam criadas vai acontecer e vai 
recuperar. Isso já está a acontecer e é por 
essa razão que estamos a dizer que existe a 
restauração a duas velocidades: uma que 
ainda não recupera mas que não tem a ver 
com a confiança, mas com questões de res-
trições – e a questão do Reino Unido é uma 
questão importante e mesmo esses que pro-
curaram o nosso país por confiarem por-
que sabem que somos muito rigorosos, 
somos muito mais do que outros países – e 
essa confiança não é só interna é também 
externa. O nosso país soube muito bem lidar 
com as adversidades e soube respeitar e res-
ponder. Estamos aqui todos de parabéns 
nesta matéria, naturalmente há outras ques-
tões que identifiquei como negativas, que 
carecem de alguma correção, mas a econo-
mia vai ser alavancada. Agora é preciso que 
não se deixem morrer as outras empresas 
que ainda estão a aguardar por força de 
imposições e de proibições que nos são 
alheias e, a partir do momento, em que 
forem suprimidas, a confiança está lá, seja 
externa, seja interna. A economia irá cres-
cer e a restauração toda ela irá crescer em 
simultâneo. Até lá é preciso ajudar as empre-
sas que não estão a crescer.  
Já disse que este é um setor resiliente. 
Que perspetivas para o futuro? 
Tal como 2020, contamos que 2021 e 2022, 
serão anos muito instáveis. Contamos viver 
em sobressalto até ao próximo ano. Mas 
não deixamos de olhar para o futuro com 
algum otimismo. É certo que a alteração 
de hábitos irá refletir-se em alguns setores. 
Podemos dar como exemplo o caso dos 
estabelecimentos de restauração que tem 
uma oferta para os almoços executivos do 
dia a dia, muitos destes terão que se rea-
daptar pois a procura caiu drasticamente. 
Atualmente, os restaurantes convencionais 
estão a perder clientes para os Uber’s ou 
take away’s, servidos por “restaurantes vir-
tuais”, “fantasma” ou “dark kitchens”, pen-
sados de raiz para esse efeito, que até reú-
nem diferentes conceitos gastronómicos. 
Por sua vez, estão a surgir novas oportuni-
dades, a saída com amigos para beber uma 
bebida, aos finais de tarde, estão cada vez 
mais na moda e nas preferências dos por-
tugueses. A procura por locais com foco na 
experiência, proporcionando ambientes 
diferenciados para socializar é uma ten-
dência crescente. Em súmula, perde-se em 
número de clientes, mas ganha-se em valor, 
o resultado futuro é de esperança.

“Empresários  
estão desconfiados  

da medida [IVAucher]  
e não veem  

vantagem na forma 
como está criada”

“O Governo tem em 
mãos a responsabilidade 

de salvar todas as 
empresas que eram viáveis 

antes da pandemia”
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OpiniõesC

Biden e Putin definem  
regras para a softwar

A primeira visita presidencial de Biden 
ao estrangeiro teria de ser à Europa, 
abandonada por Trump e em contrapon-
to à surreal primeira visita deste à Ará-
bia Saudita. A coreografia foi a possível: 
3 dias de G7, com os anexos anglo-saxó-
nicos e a Coreia do Sul, menos de um dia 
de NATO, ainda menos para a União 
Europeia, com Biden ladeado por dois 
presidentes de algo que o cidadão ame-
ricano não sabe o que é, seguidos de uma 
tarde com Putin.  

O encontro com Putin devolveu-nos à 
tradição genebrina da guerra fria. Putin, 
vingador da honra perdida da URSS, agra-
deceu o cuidado do regresso a um cená-
rio de diálogo de igual para igual entre 
super-potências (nucleares que é o que 
sobra à Federação Russa). Na conferên-
cia de imprensa no final do G7 Biden já 
tinha piscado o olho: “maybe some stra-
tegic doctrine to be worked out with 
Putin”. Num quadro de conflitos conge-
lados em benefício de Moscovo (Moldá-
via, Geórgia, Ucrânia), de desrespeito e 
abandono de várias convenções interna-
cionais de controlo de armas e de efec-
tivos militares, de laissez faire em maté-
ria de ciber-ataques, há necessidade de 
um modus vivendi entre EUA e Rússia.  

Biden anunciou, com candura, ter for-
necido a Putin uma lista de 16 alvos proi-
bidos em matéria de infra-estruturas dos 
EUA. Estes alvos não  deverão ser objec-

to de ciber-ataques sob pena de represá-
lias. E ilustrou o sinalagma evocando o 
recente ataque ao oleoduto Colonial que 
paralisou o sueste dos EUA: o que acon-
teceria à Rússia se os seus oleodutos e 
gasodutos fossem objecto de ciber-ata-
ques? Moscovo continua a negar que os 
ciber-ataques tenham origem no seu ter-
ritório. Infelizmente o código fonte empre-
gue em tais ataques inclui sempre um 
mecanismo inibidor contra alvos que uti-
lizem formatação de teclados de compu-
tador em língua russa. Compreende-se o 
cuidado de Moscovo com a imputação dos 
ciber-ataques: à luz do Direito Internacio-
nal um Estado é responsável pelos actos 
praticados no seu território. Se provada a 
imputação de um ciber-ataque com con-
sequências semelhantes às de um ataque 
armado (destruição ou paralisação de de 

infra-estruturas fundamentais) tal permi-
te o recurso à legítima defesa e ao uso da 
força contra o atacante. Fruto das trope-
lias russas no Leste da Europa e dos ata-
ques informáticos contra a Estónia, a NATO 
já reconheceu há vários anos a aplicação 
da cláusula de legítima defesa colectiva 
contra ciber-ataques. 

Este é o principal resultado público do 
encontro em Genebra: a softwar passa 
a ter alguns alvos proibidos nos EUA. É 
muito menos do que o quadro regulató-
rio da guerra fria mas é um triunfo para 
Putin, em ano de eleições legislativas. 

Nos bastidores continuam as negocia-
ções para um dos clássicos das relações 
entre super-potências: a troca de espiões, 
de preferência clandestinos. Quer Washing-
ton quer Moscovo têm julgado e conde-
nado cidadãos estrangeiros acusados de 

espionagem. A troca que está a ser nego-
ciada implica o reconhecimento da jus-
teza das decisões dos tribunais que con-
denaram os espiões. Reconhecer como 
boas as decisões do sistema judicial rus-
so poderá incentivar o crescimento da 
indústria das falsas acusações de espio-
nagem, uma forma de chantagem tradi-
cional. Uma troca modesta de verdadei-
ros espiões será um gesto de boa vonta-
de para com o espião russo melhor 
sucedido.  

Putin também viu reconhecida a impor-
tância da Rússia em conflitos regionais, 
desde logo nas guerras civis síria e líbia.  

Nada mau para duas horas e meia de 
reunião. 

  
Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras 
do acordo ortográfico de 1990

Genebra, 1985. Descubra as diferenças WIKIPEDIA

FACTOR X(elas)

Mário João Fernandes

Quatro anos de violência conjugal, seguidos de um quase abandono deixaram a Europa  
à beira de uma crise de nervos. Biden passou por cá menos de uma semana, em terapia.
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“É necessário saber bem disfarçar esta qua-
lidade e ser grande simulador e dissimula-
dor: tão simples são os homens e de tal for-
ma cedem às necessidades presentes, que 
aquele que engana sempre encontrará quem 
se deixe enganar.” 
Maquiavel 
 
Os políticos mentem com frequência. O 
recurso à mentira como arma política faz 
parte do dia-a-dia. E essa realidade já é 
para nós tão natural, que raramente nos 
indignamos. 

Não é, no entanto, o caso do envio de 
dados pessoais de manifestantes para as 
entidades contra as quais protestavam, 
pela Câmara Municipal de Lisboa, sob o 
pretexto de uma lei de 1974 que, uma vez 
lida com olhos de ver, nem sequer pre-
via essa estranha medida “burocrática”. 

Apanhado como rato na ratoeira preso 
pelo rabo, o presidente da Câmara, Fer-
nando Medina, meteu os pés pelas mãos, 
disse uma coisa e o seu contrário e, como 
é natural, mentiu. 

António Costa, primeiro-ministro, com 
uma declaração arrancada a ferros, con-

seguiu encontrar uma desculpa que, se 
não fosse tão ridícula, era cómica. A cul-
pa de tudo isto era do Governo de Pas-
sos Coelho, por ter extinguido os gover-
nos civis.  

O primeiro-ministro anda mais preocu-
pado certamente em ir ocupando todos 
os lugares da Administração Pública com 
os seus apaniguados, como é o caso mais 
recente da Autoridade da Mobilidade dos 
Transportes, um lugar para Ana Paula 
Vitorino, ex-ministra do Mar.  

A questão não se coloca nem quanto à 
eventual competência, nem tão pouco 
quanto ao salário. O que me parece ver-
dadeiramente surrealista é que todos os 
cargos da administração pública não 
sejam ainda sujeitos a concurso público, 
claros e transparentes. 

Nesta semana tão confusa, talvez por 
causa do calor, até o Presidente da Repú-
blica proferiu uma declaração que mere-
ce alguma reflexão: “Não são os especia-
listas que governam o país”.  

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se, 
obviamente, aos especialistas da área da 
Saúde, na questão da pandemia, mas vale 
a pena alargar o horizonte para concluir 
que, se o país fosse realmente governa-
dor por especialistas, seria certamente 
mais bem governado.  

Tudo isto vai acontecendo numa altu-
ra em que foram divulgados dois estudos 
com resultados, no mínimo, alarmantes. 

O Expresso divulgou na passada sema-
na o estudo “Os valores dos portugue-
ses”, coordenado pelos investigadores 
Alice Ramos e Pedro Magalhães, do Ins-
tituto de Ciências Sociais, e que revela 
que apenas 37% dos portugueses rejei-
ta ser governado por um líder autoritá-
rio. Apenas 37%! 

O Barómetro Global da Corrupção, divul-
gado pela Transparency International, 
aponta que cerca de 90% dos portugue-
ses acreditam que há corrupção no Gover-
no, enquanto 41%  afirmam que aumen-
tou no último ano. Entre os mais corrup-
tos, os portugueses elegeram os deputados 
à Assembleia da República, os banquei-
ros e os empresários.  

Com este panorama verdadeiramen-
te preocupante, o país está prestes a ir 
a banhos, estando agora virado para o 
futebol. 

Lá para setembro ou outubro talvez nos 
voltemos a preocupar.  

 
Jornalista

António Luís Marinho

Nesta semana tão confusa, talvez por causa do calor, até o 
Presidente da República proferiu uma declaração que merece 
alguma reflexão: “Não são os especialistas que governam o país”.
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e outras confusões

PALAVRAS NO AR
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na ratoeira preso pelo 
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Medina, meteu os pés 
pelas mãos, disse uma 
coisa e o seu contrário e, 
como é natural, mentiu
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“A República Portuguesa continua dan-
do ao mundo o mais espantoso e inacre-
ditável espetáculo-existe…”! 

“…O que urge, o que urge…é passar-
mos imediatamente a nomear o pessoal 
dirigente e o corpo governativo, distri-
buindo os altos cargos do Estado, com 
os seus concernentes benesses, pelos 
nossos amigos íntimos e por nós mes-
mos, como pede a justiça…”. 

“…Enquanto eu empunho as rédeas 
do Governo, confio-vos todas as provín-
cias da pública administração, dando-
vos plena liberdade de mando com a 
cláusula única de nunca procederdes 
senão debaixo das minhas ordens, aca-
tando-as submissamente, quer eu haja 
por bem dar-vo-las de viva voz, por escri-
to, por gestos ou por simples jogo de 
fisionomia…’’. 

Temos que considerar que Ramalho 
Ortigão foi um visionário ao antever a 
situação de Portugal com mais de 100 
anos de antecedência, distribuindo aos 
políticos de hoje as mesmas farpas com 
que mimoseava os do seu tempo. Por-
ventura foi até parcimonioso, ao não 
estender o banquete a cônjuges e filhos, 
e também aos amigos de ocasião, os boys 
emergentes ávidos das benesses do poder 
e liberdade de mando, à custa da sub-
missão às ordens do chefe.  

Todavia, quanto ao nível de competên-
cia de uma classe assim promovida e 
nutrida, também Ramalho nos deixou 
o aviso: “Quando vemos que as mais 
altas e importantes questões ninguém 
mais as discute nem as elucida na esfe-
ra competente, que querem que julgue-
mos senão que essa esfera na socieda-
de portuguesa está arrefecida, desabi-
tada, e não é mais que um pobre planeta 
exausto, morto, inútil, perdido nas soli-
dões do espaço?”.  

Não alcançou todavia Ramalho a majes-
tade das altas e importantes questões 
que as mentes dessa esplendorosa elite 
vêm lançando para a reflexão pública.   

Debates decisivos para o nosso futu-
ro coletivo vão passando pelo limite 
aceitável do piropo e da sua fronteira 

com o assédio, pela defesa extremada 
da energia limpa, mas proibindo a mine-
ração que a condiciona, ou pelo desen-
volvimento económico e social, mas 
ostracizando empresas e iniciativa. Ou 
até pela pendência que atinge o pró-
prio Cartão do Cidadão, por “não res-
peitar a identidade de género de mais 
de metade da população portuguesa”, 
devendo por isso “ter uma formulação 
que responda ao mais profundo respei-
to pela igualdade de direitos entre 
homens e mulheres”. 

Os temas fraturantes e do politica-
mente correto tornaram-se dominan-
tes. E, não sendo já a natureza que deci-
de onde começam e acabam o “mascu-
lino e o feminino” ou a nova categoria 
“intersexo”, cabe a cada ser humano a 
decisão da sua identidade, que até pode 
ser múltipla. Um desfecho que fez entrar 
em crise a própria sigla LGBT, por não 
ser inclusiva de todas as outras cate-
gorias relacionadas, ficando indefini-
do, por mero exemplo, se a elas se esten-
deria o direito das mulheres lésbicas 
ao acesso a técnicas de fertilidade. E 
se o acrescento do sinal + à sigla ini-
cial, reformulando-a para LGBT+, per-
mitiu algumas tréguas, não abrandou 
o debate, por menorizar todos os res-

tantes géneros, reduzindo-os a um mero 
sinal aritmético.  

E enquanto as elites se enredam nes-
tas questões, tão excelsas que enchem 
as agendas ministeriais, as atas das ses-
sões e as páginas da comunicação social, 
foi a República intervencionada pelo 
FMI em 1977 e 1983, chegou à bancar-
rota em 2011 e é constantemente ultra-
passada por outras não há muito eco-
nomicamente bem distantes. Essa mes-
ma República, governada por amigos e 
parentes, que nomeia uma Comissão 
full time para, durante 3 anos, preparar 
as comemorações dos 50 anos do 25 de 
Abril e, durante 2 anos e 8 meses, para 
as liquidar, um espanto!   

Nunca Ramalho terá pensado que as 
elites políticas viessem a tornar tão viva 
e real a figura de estilo usada na carac-
terização do país, um pobre planeta 
exausto, morto e inútil.  

Mas Ramalho tinha razão: afinal é essa 
mesma República que continua dando 
ao mundo o espetáculo de existir! A 
expensas alheias, pode-se juntar.  
 
Economista e Gestor 
Subscritor do Manifesto Por uma Demo-
cracia de Qualidade  
pcardao@gmail.com
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Ramalho tinha razão: afinal é essa mesma República que continua dando ao mundo o espetáculo de existir!
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António Pinho Cardão

Dando ao mundo  
o espetáculo de existir!

POR UMA DEMOCRACIA DE QUALIDADE 

Temos que considerar que Ramalho Ortigão foi um visionário ao antever a situação de Portugal com mais de 100  
anos de antecedência, distribuindo aos políticos de hoje as mesmas farpas com que mimoseava os do seu tempo. 
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Muito antes de uma grande maioria 
saber ler e escrever, as histórias sagra-
das eram fixadas pelas pinturas, pelos 
vitrais, pelos azulejos, pela arte… Porém, 
o vazio e o despojamento também nos 
falam, também nos ensinam. 

Visitei recentemente o Convento dos 
Capuchos em Sintra e fiquei maravi-
lhado. Pela austeridade, pela simpli-
cidade, pela harmonia, pela singula-
ridade e originalidade do lugar.  

Este convento é pequeno, muito 
pequeno. Demasiado pequeno para o 
comum dos mortais. A vida que ali se 
adivinha é despida de qualquer luxo 
ou, melhor, é simplesmente despida. 
Completamente nua. Mas, quem ousa-
ria nos dias de hoje sujeitar-se a tal 
carisma? Um louco, talvez.   

Os poucos frades que ali viveram em 
comunidade dormiam no chão de 
pequenas celas, totalmente despoja-
das, apertadas, sem cobertores, sem 

colchão. Restavam-lhes os hábitos que 
tinham no corpo para se protegerem 
do frio. Nas paredes, uma cruz, tam-
bém ela totalmente despida.  

A entrada de cada um destes quar-
tos era tão pequena que para a trans-
por era necessário ao frade ajoelhar-
se – posição de penitência e devoção 
a que a regra os obrigava. 

Praticava-se silêncio, abstinência e 
o isolamento era total. Os que conhe-
cem o Portugal dos Pequenitos facil-
mente conseguem imaginar este con-
vento, lugar onde se ensinava a gran-
deza de se ser pequeno. 

O Convento dos Capuchos situa-se 
no coração da serra de Sintra. Isola-
do. Aliás, propósito indiscutível de 
quem o idealizou e materializou. Sen-
te-se ali um contraste evidente com a 
exuberância e luxo a que Sintra nos 
convida. É genial. É um pórtico que 
nos transporta para a realidade do 
sagrado que, por si, evoca muito mais 
do que o respeito pelo religioso. Por 
isso, dependendo de cada cultura reli-
giosa, somos sempre levados a viajar 
pelos símbolos, pelos efeitos, pelas 
regras da geometria, pela acústica, 
pela ótica. O sagrado é a dimensão 
para a qual o ser humano viaja e na 
qual se pode conhecer e encontrar.  

Despertada pelos sentidos, pelas emo-
ções e sensações provocadas por cada 
símbolo, por cada forma, pelo silên-
cio, pela luz, pelas sombras, pela pre-
sença e pela ausência a humanidade 
sacraliza o que está fora para depois 
despertar o que está dentro. Assim 
sendo, devemos entender que é pela 
fé que na linguagem simbólica os sinais 
sensíveis dos mistérios inteligíveis 
constituem um caminho que nos con-
duz até eles.  

Que simples parece ser esse cami-
nho. Um caminho despido, um cami-
nho de solidão, um caminho que, embo-
ra pareça vazio, que se encontra ple-
no daquilo que não se vê, mas se sabe 
que existe. Os frades desta comunida-
de queriam ser os mais pequenos, os 
últimos. 

Ensinamento que de facto contras-
ta com a realidade que se apoderou 
do nosso quotidiano. Acreditamos que 
o mais importante é ser-se grande… 
o primeiro… o maior. 
 
Professor e investigador

Devemos entender que é pela fé que na linguagem 
simbólica os sinais sensíveis dos mistérios inteligíveis 
constituem um caminho que nos conduz até eles.

Pequeno e despido

Um caminho despido, 
um caminho de 

solidão, um caminho 
que, embora pareça 

vazio, que se encontra 
pleno daquilo que não 
se vê, mas se sabe que 
existe. Os frades desta 
comunidade queriam 
ser os mais pequenos, 

os últimos

TESOURO DE PRUDENTES

Nuno André

Putin, Medina e José Miguel Júdice

Como jurista que sou, lembro-me 
de em miúdo haver um núcleo 
restrito de advogados que eu 
admirava ver nas televisões e no 
espaço público. Via neles, muito 
para lá do que entendia ser a sua 
capacidade jurídica, uma certa 
aura de finura pessoal, no trato e 
na imagem, que pela sua sobrie-
dade e até por vezes solenidade 
me impressionava.  
José Miguel Júdice foi até certo 
ponto da minha vida jurídica um 
elemento desse núcleo muito res-
trito de personalidades.  
Lembro-me de estar perto da 
universidade com uma amiga, 
vermos alguém imponentemen-
te vestido, com o seu sobretudo 
de Inverno, luvas e pasta de 
cabedal castanho, um distinto 
chapéu-coco e a minha amiga 
dizer-me: “Isto é que é estilo. De 
certeza que é advogado”. Ao 
olhar, respondi-lhe: “Pudera que 
não tivesse estilo, aquele é o 
Júdice, quem nos dera a nós ser 
um dia como ele”. 
Passados alguns anos, os sufi-
cientes para a vida me ter substi-
tuído a ingenuidade da adoles-
cência pela objetividade da vida 
adulta, só posso dar graças a 
Deus por não ser um qualquer 
José Miguel Júdice. 
Só alguém desprovido do mais 
elementar bom senso pode che-
gar a uma televisão e, perante o 
caso em apreço, em vez de criti-
car o crime que a confirmar-se a 
situação, representa, preferiu 
partir para um completamente 
disparatado ataque ao Chega, 
considerando que, e cito: “O Che-
ga fez serviços mínimos na críti-
ca, é curioso. Há quem diga que é 
muito próximo de Putin. Putin 
está muito próximo dos partidos 
de extrema-direita pela Europa 
fora. Se é verdade, não sei, mas 
ele não disse praticamente uma 
palavra sobre este tema”. 
Ou seja, aquilo que Júdice fez, foi 
um reles exercício de fuga ao que 
realmente interessa discutir para 
querer distrair daí as atenções, 

criando um alvo que em seu 
entender possa assim substituir a 
gravidade do sucedido. 
Aliás, da mesma forma que Júdi-
ce diz que o Chega terá apenas 
cumprido serviços mínimos na 
crítica a este caso, é o próprio 
José Miguel Júdice quem acaba 
por fazer serviços mínimos de 
crítica à Câmara Municipal de 
Lisboa e a Fernando Medina. 
Pois eu agora vou fazer como ele, 
utilizando a sua mesma frase, 
para dizer o seguinte: José 
Miguel Júdice fez serviços míni-
mos na crítica, é curioso. Há 
quem diga que é muito próximo 
do PS, dos vícios deste sistema e 
de negociatas manhosas que ao 
longo dos anos o passaram a 
obrigar a fazer papel de idiota 
útil. Se é verdade, não sei, mas ele 
não disse praticamente uma 
palavra sobre este tema. 
Júdice é apenas mais uma desilu-
são portuguesa. Um daqueles 
Santos de pés de barro que for-
jam o seu nome mais pela passa-
gem do tempo do que pelo que 
fazem na sua passagem por ele. 
Um mito, apenas isso.  
Não é o Homem que na minha 
juventude fabulizei e até certo 
ponto cheguei a admirar. Mas 
que raio, para todos efeitos não 
deixa de ser um causídico de 
renome na nossa praça. Talvez 
devesse, nem que fosse só por 
isso, ter as cautelas necessárias 
antes de proferir alarvidades.  
Ou então, faça-se homenzinho, 
que já tem idade para isso, e se 
tiver provas da proximidade 
entre Putin e o Chega, sendo que 
para tê-las teria ele ou alguém de 
as forjar pela simples razão de 
que não há proximidade absolu-
tamente nenhuma, mostre-as. 
Não faça é este papel miserável 
de insinuação de porteiro de dis-
coteca (com o devido respeito a 
todos quantos o sejam). 
 
Presidente do Conselho  
de Jurisdição Nacional do Chega 
Escreve à sexta-feira

 
RODRIGO 
ALVES TAXA
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Todo o verdadeiro poeta espreita o fim, 
indaga sobre o que falta para que a vida 
enfim faça o seu trabalho, deixe apenas o 
“verde ressequido/ onde estão palavras 
antigas”, nos entregue de vez a essa “fadi-
ga que vem do sangue”, escolhos, restos, 
pedaços que na melhor das hipóteses ser-
viram apenas para adoçar o mar... “e tu 
vives, revives/ sem espanto, segura/ como 
a terra, escura/ como a terra, lagar/ de esta-
ções e de sonhos/ que à lua se descobre/ 
antiquíssimo”. Cesare Pavese sempre sen-
tiu o cerco de uma tristeza devastadora, 
e sabia como esta acabaria por dar conta 
dele. Uma das suas personagens, no roman-
ce A Lua e as Fogueiras, às tantas lembra-
se que, se cometemos muitos erros nesta 
vida, “os verdadeiros achaques da idade 
são os remorsos”. 

Este poeta debateu-se sempre com essa 
íntima calamidade, quando o silêncio não 
detém já qualquer fulgor ou mistério: “Virá 
um momento em que faremos poemas can-
sados, vazios de promessas, aqueles que jus-
tamente assinalarão o fim da aventura”. A 
partir de uma certa altura, o homem tor-
na-se um mero actor, condenando a repre-
sentar essas variações de um mesmo papel, 
conduzido pela sua lucidez atormentada, 
chegando ao ponto de execrar a sua exis-
tência, que apenas balança sobre um dra-
ma mais prometedor e envolvente se esti-
ver sob o efeito de alguma ilusão, a qual será 
sempre provisória. É neste fundo de solidão 
essencial, que, como nos diz Carlos Leite, 
tradutor de toda a obra poética de Pavese, 
a única escapatória acaba por ser a auto-
destruição vivida como “vício absurdo”. 

Mas, numa entrada do seu diário, Pave-
se tinha também alguns conselhos para 

si mesmo, desde logo para amparar a sua 
obstinação em alcançar esse além que se 
prometera nos poemas, mas também uma 
certa força de ânimo moral que era tão 
importante para que continuasse ligado 
à vida: “Nunca pretender dar um salto no 
desconhecido, nem renascer de repente 
uma manhã. Utilizar as beatas dos cigar-
ros da noite anterior e convencermo-nos 
de que o tempo – o antes e o depois – é 
apenas uma ideia fixa. Mas, sobretudo, 
nunca fazer como a serpente, nunca rene-
gar a nossa própria pele: que coisa possui 
o homem de seu, de vivido, senão justa-
mente o que já viveu? Mas mantermo-nos 
em equilíbrio, pois que outra coisa tem o 
homem para viver, a não ser aquilo que 
ainda não vive?”. 

O que agora nos alenta a reler de novo 
este poeta é uma singelíssima e bela edi-
ção que recupera os poemas da primeira 
antologia de Pavese publicados entre nós. 
Coube a Rui Caeiro a escolha e tradução 
dos 29 poemas que integram O Vício Absur-
do, livrinho publicado nas edições &etc, 
em agosto de 1990. Agora, Rui Miguel 
Ribeiro, responsável com Mariana Pinto 
dos Santos das edições do Saguão, dá-nos 
a versão integral do livro póstumo do poe-
ta italiano, incluindo os 13 poemas que 
Caeiro escolheu, acrescentados dos seis 
que ficaram de fora da sua selecção. Estes 
poemas surgem assim numa nova tradu-
ção de RMR, sendo também republicado 
o prefácio daquela antologia, agora em 
posfácio. Na sucinta e esclarecedora nota 
biográfica que redigiu, Caeiro diz-nos que 
em 1950, o último ano de vida do poeta, 
se dão três acontecimentos distintos e 
especialmente marcantes: “uma actriz 
americana de segunda ou terceira cate-
goria (Constance Dowling), que conhece 
em Roma e por quem se apaixona, aban-

dona-o e regressa aos Estados Unidos; em 
meados do ano, é-lhe atribuído o prémio 
Strega, o mais cobiçado galardão literário 
de Itália; suicida-se com soníferos num 
quarto de hotel, em Turim, na noite de 26 
para 27 de Agosto”. Caeiro remata ainda 
esta nota com um desses apontamentos 
que, recortados com a maior brevidade, 
soam de forma fulminante: “Oito dias antes 
[de se suicidar] escrevia no seu diário a 
última anotação: ‘Tudo isto mete nojo./ 
Basta de palavras. Um gesto. Não escre-
verei mais nada.’ À tese simplista de que 
a causa do suicídio de Cesare Pavese teria 

sido um mero (?) desgosto de amor, pode 
contrapôr-se o que em tempos escrevera 
no diário: ‘Ninguém se mata pelo amor de 
uma mulher, mas porque o amor – qual-
quer amor – nos revela a nossa nudez, a 
nossa miséria, a nossa vulnerabilidade, o 
nosso nada”. 

Apesar da sua consciência bastante dura 
(talvez até amaldiçoado por ela), Pavese 
tinha uma noção clara dessas pulsões que 
se digladiam no íntimo de um homem e 
que, no limite, o fazem definhar entre o 
que sabe ser melhor para si e aquilo que 
não consegue impedir que o atraia. Os poe-
mas deste volume póstumo, escritos entre 
março e abril de 1950, trocam os versos 
longos da sua primeira recolha, Trabalhar 
Cansa, e aquela “evocação de figuras abso-
lutamente solitárias mas vivas no plano 
imaginário por que soldadas ao seu peque-
no mundo por meio da imagem interna”, 
por versos que falam na primeira pessoa, 
dirigindo-se a alguém que não está. Num 
máximo de contenção, estes versos alcan-
çam uma virtude lírica invulgaríssima, 
guardando todo o cansaço, toda a dor e 
desilusão, mas que exprimem ainda assim 
esse encanto desmedido, e que, embora 
apertados entre “cesuras magoadas”, nos 
derrubam com o seu toque de ternura. 

Esta edição bilingue, na sobriedade que 
evidencia a justeza do seu rigor gráfico, 

Cesare Pavese. 
“A única regra 
heroica: estar só”
Editado pela primeira vez de forma autónoma, Virá  
a morte e terá os teus olhos, o livro póstumo de Pavese,  
bem mais do que um comovente bilhete de suicídio,  
é o testemunho desse último fulgor que deixa um homem 
gasto, e sem mais palavras para trocar com a vida.

DIOGO VAZ PINTO 
diogo.pinto@ionline.pt

Livro póstumo  
de Pavese foi publicado 

um ano após o seu 
suicídio, depois de um 

desgosto amoroso 

O poeta defende na sua 
obra que viver é sempre 
um acto solitário, apesar 
da pulsão para o outro, e 
da necessidade de amar
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consegue deter o efeito ecoante destes ver-
sos curtos, que se tornam tão pungentes 
não tanto pelo que explicitam mas mais 
por aquilo que prendem de forma incer-
ta, no modo como estão “impregnados de 
uma musicalidade vibrante” (Carlos Lei-
te), como definem de forma ameaçada e 
bela esse gesto anterior ao último, quan-
do a carne tem em si ainda o desejo da 
carne, enquanto a perda não dá lugar ao 
desespero, mas se alonga na lembrança, 
tocando a pele do mundo em nua água. 
“Sempre vens do mar/ e tens a voz rouca,/ 
e sempre olhos secretos/ de água viva, 
entre as silvas,/ e afronte baixa, como/ um 
céu baixo de nuvens./ Revives de cada vez/ 
como uma coisa antiga/ e selvagem, que 
o coração/ já conhecia, calando-se”. Como 
uma repetição encantatória, impossivel-
mente belos, talvez os próprios versos, 
pela sua graça inebriante, realizem esse 
desfecho fatal, por capturarem em si tudo 
o que, de tão profundo e sentido, não ten-
do a quem só deixa ao poeta, inteiramen-
te nu, a escolha de despedir-se.  

A escritora Natalia Ginzburg, num dos 
ensaios que integram o volume As Peque-
nas Virtudes (com edição prometida para 
este mês pela Relógio d’Água), lembra-se 
do amigo que vivia em Turim como um 
adolescente e assim morreu. Para ele o 
cheiro da tília era uma coisa importante. 

Depois deixou de o sentir. A adolescência 
tem de acabar num momento firme. Afi-
nal, os dias de Pavese “eram longuíssimos, 
como os dos adolescentes, e cheios de tem-
po; sabia achar espaço para estudar e escre-
ver, para ganhar a vida e vadiar nas ruas 
que adorava”. Este escritor que pouco dor-
mia, era alguém que durante uns bons 
anos se recusou a transformar-se num 
desses funcionários que sentam a uma 
mesa de escritório, mas Ginzburg adian-
ta que, quando finalmente o fez, se mos-
trou meticuloso e um trabalhador incan-
sável. Além de pouco deixar ao sono, con-

ta que comia pouco e fazia as refeições 
rapidíssimo. Para a amiga a sua tristeza 
era uma espécie de cancro juvenil, que se 
curaria quando decidisse tornar-se adul-
to. Vendo essa afecção “como a melanco-
lia voluptuosa e distraída do rapaz que 
ainda não tocou a terra e se move no mun-
do árido e solitário dos sonhos”. Afinal, 
enganava-se. Pavese surgia como uma 
figura temperamental, capaz de procurar 
os outros como quem se assegura de uma 
decepção que o sufoca desde a raiz. “De 
vez em quando, à noite, vinha ao nosso 
encontro; sentava-se pálido, com a sua 
pequena echarpe ao pescoço, e retorcia 
os cabelos com a ponta dos dedos ou amas-
sava uma folha de papel; não pronuncia-
va uma só palavra, não respondia a nenhu-
ma das nossas perguntas. Por fim, num 
impulso, agarrava o capote e desaparecia. 
Humilhados, perguntávamo-nos se a nos-
sa companhia o havia decepcionado, se 
tentara tranquilizar-se ao nosso lado e não 
conseguira, ou se simplesmente se pro-
pusera passar uma noite em silêncio debai-
xo de uma lâmpada que não fosse a sua”. 
Pavese sempre viveu nesta indecisão, con-
victo de que estava destinado a ficar a sós, 
de que era esse o exercício que convinha, 
debatendo-se com essa convicção de que 
é melhor estar com os outros, tentando 
falar-lhes, ao invés de entregar resoluta-

mente à sua solidão. Diz no seu diário que 
talvez tudo não passe de uma ilusão: “É 
agradável ter, de tempos a tempos, um 
odre em que nos possamos despejar e, em 
seguida, bebermo-nos a nós próprios: dado 
que pedimos aos outros apenas aquilo que 
já temos em nós. É um mistério o motivo 
por que não basta perscrutar e beber em 
nós próprios e seja preciso reavermo-nos 
por intermédio dos outros. (O sexo é um 
incidente: o que recebemos é momentâ-
neo e casual; pretendemos algo de mais 
secreto e misterioso de que o sexo é ape-
nas um sinal, um símbolo).” 

Pavese nunca teve mulher nem filhos, 
embora o tenha desejado intensamente. 
Morava com uma irmã casada, e pelo que 
nos conta Ginzburg, foi-se embrenhando 
em complicações de pensamento absur-
das e tortuosas, usando de modos rudes 
com a própria família, não deixando que 
os amigos tentassem consola-lo nem, mui-
to menos, que lhe dessem conselhos, que 
tentassem ensiná-lo a viver “de modo mais 
elementar e respirável”. “Tinha, nos últi-
mos anos, um rosto sulcado e escavado, 
devastado por angustiantes pensamentos: 
mas conservou até ao fim, na figura, a gra-
ça de um adolescente”, assegura a amiga. 
E embora nesses últimos anos tenha alcan-
çado uma certa celebridade nos meios lite-
rários, como anota às tantas no seu diário, 
até isso motivava um certo fastio: “Dás por 
ti consagrado pelos grandes mestres de 
cerimónia. Dizem-te: tens quarenta anos 
e já o conseguiste, és o melhor da tua gera-
ção, vais ficar na história, és distinto e autên-
tico... Não era isto aquilo com que sonha-
vas aos vinte anos?” E a resposta que o poe-
ta se dá é dolorosa e comovedora: “Não era 
só isto o que queria. Queria continuar, ir 
mais adiante, digerir outra geração, tor-
nar-me perene como uma colina”.

Nascido em 1908, na pequena 
vila italiana de Santo Stefano 
Belbo, Pavese suicida-se com 
soníferos num quarto de hotel 
em Turim, aos 42 anos

Esta edição bilingue  
faz jus aos poemas  

através da sobriedade  
que evidencia a justeza 

do seu rigor gráfico

“Ninguém se mata pelo 
amor de uma mulher, 

mas porque o amor nos 
revela a nossa nudez”, 

escreveu Pavese

Virá a Morte e Terá  
os Teus Olhos 
De Cesare Pavese  
Edições do Saguão,  
abril de 2021

DR
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D Mais //

Se futebol fosse xadrez diria 
que estávamos perante um 
Xeque ao Rei (Vieira) que 
apertado por vários lados se 
ia escondendo atrás da sua 
Rainha (Benfica) na expec-
tativa de que ela por si só 
resolvesse todos os proble-
mas. Na realidade, assisti-
mos há já largos anos a uma 
espécie de impunidade que 
grassa nos grandes clubes e 
se estende para toda a socie-
dade traduzindo-se na inim-
putabilidade dos seus presi-
dentes. Quem lá chega pare-
ce respaldado por um escudo 
que os protege das leis e 
regras pelas quais se rege 
qualquer comum cidadão. 
No Benfica não parece ser 
diferente. É por isso que quem 
por lá passa tem muitas difi-
culdades em assumir que o 
seu tempo acabou mesmo 
que o discurso ao longos dos 
anos seja sempre que não é 
dono do clube. 
A verdade é que desde a famo-
sa história dos emails que o 
Benfica nunca mais se encon-
trou. Mesmo com avultados 
investimentos e apostas arro-
jadas parece nada sair bem. 
Não é só azar. Aos maus resul-
tados do futebol somam-se 
derrotas nas modalidades. É 
transversal e por isso tão pro-
fundo o problema. O deses-
pero em dar a volta à situa-
ção tem levado a uma série 
de decisões erradas, algumas 
das quais à vista de todos. 
Ninguém assume culpas e 
arranjam-se sucessivas des-
culpas. Do treinador à admi-
nistração. É a covid, os árbi-
tros, a falta de adaptação de 
jogadores ( escolhidos por 
eles) e até os adeptos. Um 
treinador egocêntrico que 
adora puxar dos galões do 
passado e que ainda não per-
cebeu que o futebol vive de 
resultados. Do presente. 

Este é por isso um tempo 
determinante. Em que para 
Luís Filipe Vieira (e Rui Cos-
ta) só há um caminho. 
Ganhar. E ganhar muito. Qua-
se sempre. Porque não lhes 
serão perdoados deslizes, 
mesmo que intercalados. E 
porque no futebol as vitórias 
atenuam quase tudo. Mas 
para isso é fundamental per-
ceber o que correu mal. Assu-
mir os erros e as culpas. Dei-
xar de responsabilizar as 
luzes e colocar de lado a viti-
mização. Os sócios do Ben-
fica não vão nessas cantigas. 
Aqui a exigência tem que ser 
máxima todos os dias e os 
jogos serem todos para 
ganhar. Mesmo sendo eu 
adepto de que os mandatos 
são para cumprir sinto o 
ambiente ficar a cada dia 
mais insustentável e a nação 
benfiquista profundamente 
dividida.  
Escrevo na pré-época porque 
quando a bola começar a rolar 
a minha única intenção é 
ganhar todos os jogos e tor-
cer pelos nossos jogadores. 
E aí tenho a certeza que os 
sócios estarão com a equipa 
se a equipa estiver compro-
metida. Mas não nos peçam 
para compactuar com tudo 
o que se vem passando nem 
para branquear os interes-
ses pessoais de alguns. Que 
fique bem claro que mesmo 
que nos vejam de cachecol 
ao alto, a berrar e a entoar 
os cânticos, mesmo que nos 
sintam todos juntos a vibrar 
em prol de um bem maior e 
que apoiemos até ao limite 
das nossas forças, da nossa 
raça e do nosso esforço, cheios 
de alma e de amor, isso não 
significa que mudámos de 
ideias. O tempo de Vieira no 
Benfica acabou e seremos 
nós a tirar-lhe esse escudo 
da frente.

Benfica,  
o escudo de Vieira

NA LINHA DA FRENTE 
POR JOSÉ PAULO 
DO CARMO

Museu

O Museu de Arte Antiga encerrou áreas da exposição permanente

D
R

APOM alerta 
Finanças para 
problemas graves 
nos museus

O presidente da Associação Portuguesa 
de Museologia (APOM), João Neto, ape-
lou ontem à ação do Ministério das Finan-
ças para dar resposta aos “gravíssimos 
problemas” nos museus nacionais de todo 
o país. Em causa está a “falta de recursos 
humanos e necessidade de obras urgen-
tes” nos edifícios. 

O presidente da APOM reuniu na passa-
da quarta-feira com a secretária de Esta-
do Adjunta e do Património Cultural, Ânge-
la Ferreira, no quadro do contributo das 
associações representativas do setor para 
o relatório elaborado pelo Grupo de Museus 
do Futuro, e a “criação de uma estratégia 
para o setor nos próximos dez anos”. 

“A elaboração do relatório e de uma estra-
tégia para a próxima década, e também o 
diálogo mantido entre a tutela e os repre-
sentantes do setor, foi positiva e impor-
tante”, afirmou em declarações à Lusa, 
alertando que “o problema continua a ser 
a falta de recursos humanos e financei-
ros, que poderá ser colmatada com o Pla-
no de Recuperação e Resiliência [PRR], 
mas é necessária uma intervenção urgen-
te nos próximos dois a três meses para 
resolver os problemas mais graves”. João 
Neto sublinhou que a iniciativa “passa por 
uma decisão política”, sendo necessária “ 
uma consciencialização do Ministério da 
Finanças” para os problemas e, acima de 

tudo, “uma compreensão que o patrimó-
nio móvel e imóvel do país está em peri-
go”. Um dos museus que se viram obriga-
dos a proceder ao encerramento de áreas 
da exposição permanente foi precisamen-
te o Museu Nacional de Arte Antiga, em 
Lisboa. As coleções de mobiliário, ourive-
saria, cerâmica e artes não europeias dei-
xam de poder ser vistas pelos visitantes. 

“À falta de vigilantes em museus, monu-
mentos e palácios na dependência da Dire-
ção-Geral do Património Cultural infor-
ma-se que a direção-geral está a desenvol-
ver todos os esforços para, no âmbito das 
suas competências e possibilidades, ultra-
passar os constrangimentos amplificados 
pelo período de férias que se iniciou”, res-
pondeu o gabinete do diretor-geral do 
Património Cultural, Bernardo Alabaça, 
contactado pela Lusa. No que concerne 
às necessidades de obras apontadas pelo 
presidente da APOM, a DGPC adiantou: 
“As intervenções previstas no quadro do 
PRR são compostas por uma fase inicial 
de projeto, seguida de empreitada, encon-
trando-se definido que a globalidade da 
respetiva execução deverá decorrer entre 
2022 e 2025”.  

No início de junho, no Parlamento, o PS 
reconheceu que a “escassez crónica de 
recursos humanos” nos museus e monu-
mentos nacionais apontada pelo relatório 
do Grupo de Projeto Museus do Futuro 
era uma situação que deveria ser “resol-
vida com urgência”.

Museu de Arte Antiga, em Lisboa,  
anunciou o encerramento de algumas áreas  
por carência de recursos humanos.

SARA PORTO  
sara.porto@ionline.pt
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Desporto

Euro-2020

Alemanha- 
-Portugal.  

Saber lidar  
com o orgulho 

milenar dos 
nibelungos

MUNIQUE - É uma Alemanha profun-
damente ferida no seu orgulho que vamos 
defrontar, amanhã à tarde, na Arena de 
Munique. A derrota frente à França por 
0-1, na última terça-feira não surpreen-
deu ninguém. Vendo bem, a Mannshaft, 
tem andado a fazer figuras deprimentes, 
seja em jogos oficiais, como aqueles 0-6 
perante a Espanha para a Liga das Nações, 
ou o desaire por 1-2, em casa, frente à 
Mecedónia do Norte, para o apuramen-
to do Mundial, acrescentando que nos 
encontros de preparação para este Euro-
2020 derreteu a Letónia por 7-1 mas não 
foi além de 1-1 face à Dinamarca. 

Nunca gostei de fazer análises a jogos 
através da televisão, caixinha que nos 
oferece muitos pormenores mas vive 
fixada na bola e não nos revela os movi-
mentos dos jogadores que ou não estão 
com ela nos pés ou não estão a lutar por 
ela. Infelizmente, este Europeu da mal-
dição, a exigir testes de dez em dez minu-
tos sob o risco de nos barrarem entra-
da não apenas em países como até em 
restaurantes, não me permite fazer o 
trabalho que gosto de ir, no intervalo 
dos jogos de Portugal, observar outras 
equipas. Pelo que entrevi no Alemanha-
França, acresce dizer que a velha e rija 
seleção teutónica, dada a cargas de Cava-
laria das Valquírias, é hoje uma amál-

AFONSO DE MELO 
afonso.melo@ionline.pt

gama de gente jovem com gente expe-
riente mas que está longe, muito longe, 
de formar uma equipa. Os erros defen-
sivos são constantes, o meio-campo é 
macio como nunca vi numa seleção ale-
mã, a falta de qualidade em alguns seto-
res, sobretudo o ataque onde boiam, 
como se num caldo morno de couves-
rôxas jogadores como Havertz (depois 
Timo Werner) – dois moços para os quais 
a baliza parece não existir –, Gnabry (no 
centro do ataque, fora do seu lugar), ou 
Leroy Sané, que entrou já na fase do 
desespero. Já a defesa é rija como cor-
nos de gado gelbvieh, daquele tão expor-
tado para todo o mundo. 

Sabe-se que Joachim Low não irá con-
tinuar no comando da equipa após o 
Euro, e a forma como teve de se haver 
com o esbracejar irritado dos suplentes 
que fez entrar (especialmente Sané) pode 
anunciar que os jogadores já não per-
dem muito tempo a respeitar as suas 
ideias. Ideias, aliás, que não abundam. 
O futebol dos alemães é teimosamente 
repetitivo e não revela imaginação para 
contornar defesas de forte capacidade 
física como a francesa. Claro que, fren-
te a Portugal, essa diferença se esfuma, 
tendo em conta que os nossos laterais 
não são nenhuns abana-pinheiros, moti-
vo porque não ficaria admirado se Dani-
lo e William Carvalho voltassem a com-
por o duo de trincos de forma a fazer 
crescer a equipa mais uns centímetros.  

Amachucados pelos resultados recentes, não 
resta aos alemães outra solução se não caírem 

em vagas sobre os portugueses que terão de 
responder a golpes de navalha.
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No meu posto

O louco 
da Rua Szigony

BUDAPESTE – A loucura fascina-
me. A dos outros; ainda não tive 
tempo nem paciência para mer-
gulhar na minha. Quando acordo 
com os urros que ecoam pelas 
traseiras do pátio do hotel e são 
cinco horas da manhã, eu sei que 
é ele que grita, o louco da Rua 
Szigony, mesmo aqui ao lado. 
Depois chora, em três ou quatro 
soluços bem audíveis. E  fala, 
naquela língua que só o Diabo 
entende e eu acredito que o Dia-
bo surja lá do sítio onde costuma 
estar (dizem que é atrás da por-
ta) lhe faça companhia e o encha 
de maus conselhos. Vale a pena 
ler os poetas húngaros. Há gran-
des poetas húngaros, muitos 
deles raiando a loucura nas suas 
palavras sem regras. como 
Döbrentei Kornél: “Recolhe-se 
com estalido/A rosa atrás de 
mim, e incendeia-se a raposa/Nas 
janelas do céu: acolá pende/Um 
terrível gancho de ferro, 
minha/Cabeça roubada na sua 
ponta/Só se ouve o frio, enquanto 
não/Cresce, e à volta do meu crâ-
nio, da minha/Respiração tece a 
teia de aranha”. Há sempre gran-
des poetas nos países que sofrem. 
De dia cruzo-me com o louco da 
Rua Szigony, quando mendiga 
dinheiro a toda a gente. Nunca 
me pediu um tostão. Talvez 
tenha por dentro a dignidade de 
não se rebaixar perante um 
estrangeiro. É um tipo magro, de 
barba há tantos e tantos dias por 
fazer. Consigo ver a teia de ara-
nha que cresce à medida que res-
pira, enredando-o na confusão 
dos pensamentos. Está calor em 
Budapeste, o sol estala nas vidra-
ças. Da janela do meu quarto 
consigo ver o lugar em que dor-
me, uma esquina de um beco 
onde os carros do lixo veem bus-
car as gorduras. Desejo que não 
o levem, que não o levem nunca, 
mesmo no dia em que o encon-
trarem morto. Sei que sofre, pre-
so ao maldito gancho de ferro 
que não lhe permite explicar 
aquilo que traz por dentro. São 
cinco da manhã, e acordei estra-
nhando o silêncio. Não há gritos 
nem choro. Talvez o louco da 
Rua Szigony tenha, finalmente, 
conseguido dormir.

AFONSO 
DE MELO

Esperaria que, nesta Alemanha bizar-
ra e bisonha, a alacridade de Sané fosse 
mais aproveitada. Contava com ele em 
campo desde início, a bater com a mão 
no peito e a exclamar como Rilke: “Ich 
bin der Eine!” (Eu sou o tal!) Mas, pelo 
vistos, Low não está, decididamente, para 
aí virado. 

 
DIFERENTE Muito diferente será o jogo 
de amanhã para Portugal em relação ao 
que lhe valeu mais uma vitória sobre a 
Hungria, por uns muito agradáveis 3-0. 
Se os húngaros esperaram o maior tem-
po que puderam que a seleção nacional 

se esticasse no terreno com muitos homens 
para poder aproveitar os espaços deixa-
dos nas suas costas, a Alemanha entra-
rá em campo com a aflição de ganhar 
sob o risco de ficar de fora deste Euro-
peu logo na fase de grupos. Ninguém 
terá dúvidas que o espírito militar dos 
germânicos virá ao de cima e que os seus 
batalhões estão, agora, prontos para uma 
guerra sem quartel, algo com que não 
nos costumamos dar muito bem – a his-
tória regista dez vitórias alemãs contra 
três portuguesas, mais cinco empates. 

Muito provavelmente, porque faz par-
te da sua forma de ser, Fernando Santos 
vai mudar a equipa inicial. Há várias coi-
sas a corrigir no carrossel ofensivo por-
tuguês, sobretudo a insistência de inte-
riorizar os extremos ao ponto de ocupa-
rem o espaço que devia ser de Bruno 
Fernandes que esteve estranhamente 
desaparecido. Mas não vale a pena dei-
tar mão de adivinhações. Com o exérci-
to alemão a cair sobre nós desde o pri-
meiro minuto, teremos de saber sofrer 
e ter a inteligência de derrubar a sua for-
ça com golpes de navalha, à moda de um 
marinheiro do Cais do Sodré. É preciso 
um Portugal malandro, afadistado, sem 
grandes escrúpulos? Pois é. Saltar para 
lá do bloco que os alemães irão empur-
rar até à entrada da nossa área com a 
vontade incontrolável que é fruto do 
orgulho milenar dos nibelungos... Nes-
te caso nibelungos gigantes e não anões.

01   Fernando Santos  
e Joachim Low – o alemão 
já venceu Portugal por 4-0 
no Mundial do Brasil,  
último jogo entre  
as duas equipas 
DANIEL MIHAILESCU/AFP 

 
02   Ronaldo já marcou  

dois golos – bom motivo 
para ter em baixo  
os níveis de ansiedade 
PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP 

 
03   Contra a França, Kroos 

não chegou para um 
meio-campo pouco  
inteligente 
AFP
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03

É um facto que estamos 
perante uma Alemanha 
das mais fracas e ineptas 
de sempre – mas 
convém desconfiar

Haverá, certamente, 
muitos espaços num 
meio-campo mole e 
numa defesa formada por 
fulanos rijos como fusos
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Alemanha-Portugal. 
Alegremente 

recebidos pelos 
nossos amigos nazis!

Foi há 83 anos,  
em Frankfurt, a primeira  

vez que jogámos  
na Alemanha, e o jogo 

terminou empatado: 1-1.  
O vice-presidente  

da Federação Alemã 
sublinhava: “É grande  

a afinidade de ideias  
políticas vigentes nos  
nossos dois países!”.

MUNIQUE – No dia 24 de abril de 1938, 
em pleno nazismo, Portugal fez o seu 
primeiro jogo na Alemanha, já há anos 
dominada pelo punho de Adolf Hitler. 
No grupo de jogadores escolhido pelo 
selecionador Cândido de Oliveira, estreia-
se um jovem de 20 anos, nascido em 
Humpata, no concelho de Lubango, em 
Huíla, Angola. O seu nome era Fernan-
do Peyroteo e iria marcar uma época no 
futebol português. Seguem com ele: Aze-
vedo (Sporting), Madueño (Carcaveli-
nhos), Simões (Belenenses), Gustavo (Ben-
fica), o capitão da equipa, Amaro (Bele-

nenses), Albino (Benfica), Carlos Pereira 
(FC Porto), Mourão (Sporting), Soeiro 
(Sporting), Espírito Santo (Benfica), Pin-
ga (FC Porto), Cruz (Sporting), Galvão 
(Sporting), Gaspar Pinto (Benfica), Pire-
za (Sporting) e Valadas (Benfica). Os envia-
dos-especiais dos jornais portugueses 
são já habituais acompanhantes das des-
locações de Portugal, mas pela primei-
ra vez uma rádio, a Emissora Nacional, 
dispõe-se a fazer um relato em direto do 
estrangeiro. Ayala Boto é o escolhido 
para a missão. 

É uma Alemanha eufórica que os espe-
ra. Há menos de um mês que Hitler fize-
ra a sua marcha triunfal de Linz até Vie-
na, num carro aberto acompanhado por 

AFONSO DE MELO, EM MUNIQUE 
afonso.melo@ionline.pt

quarenta tanques. O “Anschluss” estava 
concluído. Hitler, que abandonara o país 
como um pseudo-artista pobre na sua 
juventude, clamava ameaçadoramente: 
“O momento que estamos a viver já foi 
vivido por outros povos alemães. Acon-
teça o que acontecer, o Reich alemão 
como existe hoje não voltará a ser divi-
dido!” Na receção organizada em honra 
da delegação portuguesa, o Dr. Erbach, 
vice-presidente da Federação Alemã, reju-
bilava com a visita lusa: “Há uma neces-
sidade absoluta de estreitar o intercâm-
bio desportivo entre a Alemanha e Por-
tugal. Sobretudo por causa da grande 
afinidade de ideias políticas vigentes nos 
nossos dois países”. A máxima popular 
tinha aplicação a preceito: diz-me quem 
são os teus amigos e dir-te-ei quem és.  

Perante 60.000 pessoas (nunca Portu-
gal jogara num ambiente assim), o “team” 
das quinas enfrenta os alemães de pei-
to aberto. Joga energicamente e impri-
me uma velocidade aos lances ofensivos 
que os germânicos não conseguem con-
trariar. Aos 17 minutos, Artur de Sousa, 
o Pinga, acorre a um centro de Mourão 
e, com um pontapé certeiro, faz o 1-0. Há 
um português transtornado de alegria 
que invade o campo com uma bandeira 
vermelha e verde. O jogo endurece, os 
alemães reagem com a sua habitual tena-
cidade, vão à procura do empate com 
um vigor físico ao qual não conseguimos 
responder na mesma moeda. Resta-nos 
a malícia, a inteligência e a habilidade 
de dominar a bola. É essa a estratégia. E 

01

D Mais //
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o público assobia a incapacidade da sua 
própria equipa. Por mais de uma vez 
Portugal está à beira de novo golo. Mas 
Peyroteo, o homem de todos os golos, 
acusa por demais a sua estreia interna-
cional e perde duas oportunidades fáceis. 
A fadiga instala-se no conjunto luso e a 
pouco mais de um quarto-de-hora do 
final, Siffling faz o empate. Apesar de 
tudo é ainda um resto de dignidade dos 
homens que vestem de vermelho que 
obriga Jakob a uma defesa notável a 
remate de Cruz.  

 
ELOGIOS O Völkisher Beobachter subli-
nhará nas suas páginas: “Impulsivos e 
resistentes, os portugueses são treina-

dos segundo os princípios mais moder-
nos do futebol latino, dispondo de tác-
tica e recursos técnicos importantes. O 
Frankfurter Zeitung ajunta: ”O grupo 
português pode muito bem comparar-
se com os melhores “onzes” da Europa 
central. E o seu guarda-redes, Azevedo, 
lembrou, em alguns momentos, o perío-
do áureo do espanhol Ricardo Zamora”. 

Uma onda de amizade junta as dele-
gações de ambos os países num ban-
quete bem regado. Estamos com os nos-
sos, disso não restam dúvidas. Já assim 
fora dois anos antes, a 27 de fevereiro 
de 1936, quando a Alemanha desem-
barcara em Lisboa por entre a alegria 
geral de quem recebe um grupo de ami-

gos próximos, de verdadeiros compa-
nheiros de estrada. Foi a primeira vez 
que portugueses e alemães se defron-
taram num jogo de futebol e, apesar de 
Vítor Silva ter igualado, aos 34 minu-
tos, o golo de Karl Hohmann (aos 20), 
a Alemanha venceu sem grande dificul-
dade com mais dois golos, apontados 
por Kitzinger (48m) e por Ernst Lehner 
(52m). A II Grande Guerra não tarda-
ria a explodir por toda a Europa, seria 
preciso esperar dezasseis anos para vol-
tarmos a enfrentar os alemães. Em 
dezembro de 1954 – exibiam eles orgu-
lhosos a sua condição de campeões do 
Mundo conquistada na Suíça no Verão 
anterior.

01   A primeira visita de Portugal  
à Alemanha foi tratada como 
assunto de primeira página.  
Questão de amizade 

 
02   Portugal foi capaz de contrariar  

o maior poder físico dos alemães  
e saiu de Frankfurt com  
um empate (1-1) 

03   Siffling vai rematar para o golo do 
empate no encontro de Frankfurt, 
Azevedo nada poderá fazer 

 
04   Foto da orgulhosa saudação  

fascista protagonizada pela  
seleção nacional – os jornais ale-
mães foram generosos nos elogios 
FOTOS DR

02

03

04

Euro-2020

JOGOS
GRUPO 
A     TURQUIA-ITÁLIA                                    0-3 
A     PAÍS GALES-SUÍÇA                              1-1 
B     DINAMARCA-FINLÂNDIA                     0-1 
B     BÉLGICA-RÚSSIA                                 3-0 
D     INGLATERRA-CROÁCIA                       1-0 
C     ÁUSTRIA-MACEDÓNIA                        3-1 
C     HOLANDA-UCRÂNIA                            3-2 
F     ESCÓCIA-REP. CHECA                         0-2 
E     POLÓNIA-ESLOVÁQUIA                       1-2 
E     ESPANHA-SUÉCIA                                0-0 
F     HUNGRIA-PORTUGAL                         0-3 
F     FRANÇA-ALEMANHA                           1-0 
B     FINLÂNDIA-RÚSSIA                              0-1 
A     TURQUIA-PAÍS GALES                         0-2 
A     ITÁLIA-SUÍÇA                                         3-0 
C     UCRÂNIA-MACEDÓNIA                       2-1 
B     DINAMARCA-BÉLGICA                        1-2 
C     HOLANDA-ÁUSTRIA                             2-0 
E     SUÉCIA-ESLOVÁQUIA              Hoje (14H) 
D     CROÁCIA-REP. CHECA            Hoje (17H) 
D     INGLATERRA-ESCÓCIA           Hoje (20H) 
F     HUNGRIA-FRANÇA                 19/06 (14H) 
F     PORTUGAL-ALEMANHA        19/06 (17H) 
E     ESPANHA-POLÓNIA               19/06 (20H) 
A     ITÁLIA-PAÍS GALES                 20/06 (17H) 
A     SUÍÇA-TURQUIA                     20/06 (17H) 
C     UCRÂNIA-ÁUSTRIA                21/06 (17H) 
C     MACEDÓNIA-HOLANDA        21/06 (17H) 
B     FINLÂNDIA-BÉLGICA              21/06 (20H) 
B     RÚSSIA-DINAMARCA             21/06 (20H) 
D     REP. CHECA-INGLATERRA    22/06 (20H) 
D     CROÁCIA-ESCÓCIA               22/06 (20H) 
E     SUÉCIA-POLÓNIA                   23/06 (17H) 
E     ESLOVÁQUIA-ESPANHA        23/06 (17H) 
F     ALEMANHA-HUNGRIA           23/06 (20H) 
F     PORTUGAL-FRANÇA             23/06 (20H) 
* A realizar-se à hora de fecho do jornal

GRUPO A                       J      V      E     D     P 
1. PAÍS DE GALES                2       1       1      0      4 
2. ITÁLIA                                1       1       0      0      3 
3. SUÍÇA                                1       0       1      0      1 
4. TURQUIA                           2       0       0      2      0 

 
GRUPO B                     J      V      E     D     P 
1. BÉLGICA                           2       2       0      0      6 
2. RÚSSIA                              2       1       0      1      3 
3. FINLÂNDA                         2       1       0      1      3 
4. DINAMARCA                     2       0       0      2      0 

 
GRUPO C                     J      V      E     D     P 
1. HOLANDA                         2       2       0      0      6 
2. UCRÂNIA                          2       1       0      1      3 
3. ÁUSTRIA                           2       1       0      1      3 
4. MACEDÓNIA                    2       0       0      2      0 

 
GRUPO D                     J      V      E     D     P 
1. REP. CHECA                     1       1       0      0      3 
2. INGLATERRA                    1       1       0      0      3 
3. ESCÓCIA                           1       0       0      1      0 
4. CROÁCIA                          1       0       0      1      0 

 
GRUPO E                     J      V      E     D     P 
1. ESLOVÁQUIA                    1       1       0      0      3 
2. ESPANHA                          1       0       1      0      1 
3. SUÉCIA                              1       0       1      0      1 
4.  POLÓNIA                          1       0       0      1      0 

 
GRUPO F                     J      V      E     D     P 
1. PORTUGAL                       1       1       0      0      3 
2. FRANÇA                            1       1       0      0      3 
3. ALEMANHA                      1       0       0      1      0 
4. HUNGRIA                          1       0       0      1      0 

Classificação à hora de fecho do jornal 

TRANSMISSÕES TELEVISIVAS:

CLASSIFICAÇÃO

SPORTTV

1
1

1

1

2

2

2
1

1

1
2

2
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D Mais // Pessoas

■  Quinze anos depois do 
sucesso de O Diabo Veste 
Prada, Meryl Streep revelou 
o envolvimento que teve 
com a personagem que 
desempenhou no filme. 
Numa entrevista exclusiva 
ao Entertainment Weekly, a 
atriz, de 71 anos, contou que 
encarnou de tal forma a pele 
da chefe Miranda Priestly, 
que acabou por ficar depri-
mida durante as gravações. 
“Foi horrível! Estava miserá-
vel”, afirmou Meryl Streep, 
acrescentando que quando 
estava sozinha no camarim 
“conseguia ouvi-los [aos 
outros atores e à restante 
equipa] a brincarem e a 
rirem”. “Estava tão deprimi-
da. Eu disse, ‘Bem, é o preço 
que pagas por seres chefe’”, 
sublinhou. Para entrar na 
personagem, a atriz usou o 
Método, uma técnica de 
representação em que o ator 
não pode desmanchar a per-
sonagem durante 24 horas, 
mesmo quando está sem 
gravar. “Foi a última vez que 
experimentei o Método”, avi-
sou Streep. O esforço foi 
compensado. Não só o filme 
foi um autêntico sucesso, 
como é um clássico. A artista 
também venceu um Óscar 
em 2006 por este papel.

O Diabo vestiu Meryl Streep

■  Diga adeus aos famosos ‘anjos’ da Victoria’s Secret. Após o 
cancelamento do Victoria’s Secret Fashion Show, a marca de lin-
gerie vai renovar a imagem e, por isso, decidiu acabar oficial-
mente com os seus ‘anjos’. A mudança surge depois de a marca 
ser criticada diversas vezes pela alegada falta de diversidade 
acerca das modelos que representavam as suas coleções. Agora, 
os ‘anjos’ vão dar lugar a várias estrelas que vão representar a 
marca. Os membros que vão inaugurar a nova coleção da Victo-
ria’s Secret são modelos, ativistas, artistas e atletas de todo o 
mundo, como a jogadora de futebol Megan Rapinoe.

De anjos a estrelas

■ Gosiame Sithole, de 37 anos, deu que 
falar em todo o mundo por, suposta-
mente, ter dado à luz 10 bebés no passa-
do dia 7 de junho, na África do Sul, que-
brando o recorde mundial. No entanto, 
segundo o namorado de Sithole, tudo 
não passará de uma farsa. Tebogo Tso-
tetsi foi o primeiro a anunciar o nasci-
mento dos 10 bebés – sete meninos e 
três meninas –, mas agora diz não acre-
ditar na existência das crianças. Num 
comunicado, emitido em nome da famí-
lia, Tsotetsi diz ser vítima de um 
“embuste” e pediu desculpa pelas infor-
mações falsas divulgadas. “O Tebogo 
confirma que ainda não viu os decuplets 
[nome dado a 10 gémeos] e confiou na 
namorada, que lhe ligou para o infor-
mar dos nascimentos. Ele fez várias ten-
tativas para visitar a namorada e os 
bebés, mas não conseguiu saber onde 
ela está ou em que condições estão os 
bebés”, lê-se no comunicado. “As atuais 
incertezas são de grande preocupação 
para a família, especialmente na ausên-
cia de qualquer prova da existência dos 
decuplets, exceto mensagens da mãe”, 
acrescenta. A família pede “desculpa” e 
apela que todas as pessoas “parem de 
doar dinheiro para qualquer conta dos 
bebés” até que se prove a sua existência. 
Segundo o jornal Sunday Times, o Hos-
pital Mediclinic Medform, onde Gosia-
me disse ter dado à luz, afirmou não ter 
registo da sua presença.

Dar à luz a verdade

■  Nicholas Ratcliffe volta 
a tocar este sábado no 
Facebook do Nascer do 
Sol, pelas 22 horas. Os lei-
tores escolheram a música 
que gostariam de ouvir e 
Wish You Were Here, dos 
Pink Floyd, foi a música 
eleita, com 75% dos votos. 
O tema Wonderwall, dos 
Oasis, reuniu 17% dos 
votos e Tudo o Que te Dou, 
do português Pedro Abru-
nhosa, apenas 8%.

Wish you’ll be there

■  A mansão onde os seguido-
res de Charles Manson assas-
sinaram Rosemary e Leno 
LaBianca, em 1969, tem um 
novo dono. Depois de oito 
meses no mercado, a casa, 
situada em Los Angeles, foi 
vendida por 1,875 milhões de 
dólares, cerca de 1,5 milhões 
de euros. Zak Bagans, investi-
gador paranormal, tinha com-
prado a mansão, que agora 
vendeu, em 2019. Segundo o 
TMZ, o novo dono da casa 
deseja manter-se anónimo.

À casa do terror, 
junta-se o  
dono mistério
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PALAVRAS CRUZADAS

Passatempos

HORIZONTAIS: 1 – Botoeira. Ir rodando. 2 – Muito grande. Aprovação (fig.). 3 – 
Movimento retrógrado. Antes do meio-dia (abrev.). Planta liliácea da China. 4 –  
Metade de um batalhão. Estorvar. 5 – Coisa nenhuma. Qualidade (pop.). 6 – Peça 
em que se descreve e regista o que se passa em qualquer sessão. Cujo preço 
excede o seu valor real. 7 –  Sem mistura. Atraso no pagamento de uma dívida. 8 
– Esgotar até à última gota. Redução de para. 9 – Partícula apassivante que indica 
que um verbo está na voz passiva. Cento e um em numeração romana. Anfetami-
na (gír.). 10 – Réptil sáurio. Tornar metódico. 11 – Enganar-se. Planta do pé. 
 
VERTICAIS: 1 – Lacrar. Gravidade inerente aos corpos. 2 –  Elo. Exagero. 3 – Pes-
soa manhosa, que faz as coisas pela calada. Grosa (abrev.). 4 – Espécie de sapo 
da região do Amazonas (Bras.). Dar a forma de touca a. 5 – Valor cambial. Graceja. 
6  – Prefixo (repetição). Contracção dos pronomes ‘me’ e ‘a’. Terceira nota musi-
cal. Presidente da República. 7 – Armada Portuguesa (sigla). Carrinho sem rodas 
puxado por uma ou mais pessoas, que transporta gente (Madeira). 8 – Em forma 
de lamela. Vurmo. 9 – Avenida (abrev.). Espinho. 10 – Distribuição proporcional. 
Que não é imaginário. 11 – Símbolo da música. Que ou mulher que furta.

SUDOKU

HORIZONTAIS: 1 - Asa ou cabo de um objecto. Metal branco e precioso. 2 - 
Montão de caliça ou entulho de edifício demolido. Grande porção (pop.). 3 - Sus-
pirar. Tem vida de taful. 4 - Seguir até. Congénito. Doutor (abrev.). 5 - Rebordo do 
chapéu. Ínsula. 6 - Fronteira. Planta trepadeira. 7 - Forma internacional de vóltio. 
Dez vezes dez. 8 - Décima sexta letra do alfabeto grego. Conjunto de duas pes-
soas. Observei. 9 - Orbe. Pano branco, inglês, muito usado no Brasil, para fatos 
de homem. 10 - Cabe em sorte. Indivíduo descendente de europeu nascido na 
América. 11 - Charrua. Recurso (fig.). 
 
VERTICAIS: 1 - Que atingiu a maioridade legal. Pondera. 2 - Desgastar, friccionan-
do ou roçando. Fazer saber. 3 - Época. Escudeiro. Dá crédito. 4 - Espécie de guin-
daste, com uma corrente muito comprida. 5 - Anno Domini (abrev.). Contracção de 
“em” com “a”. Relativo à Turquia. 6 - Aperta com nó. Casal. 7 – Prefixo (plano, 
chato). Centilitro (abrev.). Caminhava para lá. 8 - Que ou aquele que volta as folhas 
dos livros, lendo-as por alto. 9 - Espécie de sapo da região do Amazonas (Bras.). 
Como assim? (interj.). Bebida alcoólica, proveniente da destilação do melaço. 10 - 
Turvar-se. Casa de campo. 11 - Lavrar. Lugar de refúgio.

 1 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 2 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 3 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★ 4 | GRAU DE DIFICULDADE ★★★★★

SOLUÇÕES
 1 |  2 |  3 |  4 | 
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Acabam as dualidades de decisões 
no TICÃO: há agora 9 magistrados

Presidente do CSM absteve-se de comentar a decisão 

Francisca  
van Dunem

SEMÁFORO

O reforço do Tribunal Cen-
tral de Instrução ontem 
aprovado em Conselho de 
Ministros põe fim ao absur-
do “duopólio” Ivo Rosa/ 
Carlos Alexandre. A incor-
poração de sete novos juí-
zes é uma medida consen-
sual, ainda que venha tarde. 
Mas lá está: mais vale tarde 
que nunca. P. 40

Filipe Nyusi
A exploração sexual de 
reclusas de uma prisão 
num bairro de Maputo, 
patrocinada pelos guardas 
e outros responsáveis, é 
um bom exemplo de 
como a corrupção moral 
se encontra enraizada em 
Moçambique. Um caso 
tenebroso que não pode 
passar impune. PP. 12-16 
José Cabrita Saraiva

João Leão
A Associação Portuguesa 
de Museus apelou ao 
ministro das Finanças para 
a situação dificilmente sus-
tentável em vários museus. 
O de Arte Antiga, por 
exemplo, que é um ex-líbris 
nacional tem de encerrar 
várias salas por falta de 
vigilantes. P. 32

RAQUEL WISE
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TEMPO

O Conselho de Ministros aprovou, esta 
quinta-feira, a incorporação dos sete juí-
zes do Tribunal de Instrução Criminal 
de Lisboa no Tribunal Central de Instru-
ção Criminal (TCIC), totalizando assim 
nove magistrados. De acordo com a minis-
tra da Justiça, Francisca Van Dunem, 
esta medida alivia “de alguma maneira 
as tensões existentes em torno da cir-
cunstância de haver apenas dois juízes 
[no TCIC] e de as diferenças de pontos 
de vista das respostas [decisões instru-
tórias] que dão criar na opinião pública 
a ideia de que há uma dimensão pessoa-
lizada ao nível das decisões”. A mesma 

afirma ainda que a decisão vem acabar 
“com a perceção da existência de uma 
diferença das respostas que dão criar na 
opinião pública a ideia que há uma dimen-
são pessoal ao nível das decisões”. 

Assim, termina a dualidade de decisões 
como foco nos magistrados Ivo Rosa e 
Carlos Alexandre, sendo, deste modo, o 
tribunal de instrução - que tem a seu car-
go a criminalidade menos complexa - 
fundido com o tribunal central de ins-
trução - que sempre tratou dos casos 
mais graves. 

Esta proposta de lei do Governo será 
discutida no parlamento e, segundo Van 
Dunem, teve em conta as sugestões apre-
sentadas pelo Conselho Superior da Magis-
tratura e pela Ordem dos Advogados. 

Contactado pelo i, Adão Carvalho, pre-
sidente do Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público, afirma que “a decisão 
encontrada vai de encontro ao que foi pro-
posto pelo sindicato” no sentido de evitar 
a polarização das decisões que recaiam 
sobre Ivo Rosa e Carlos Alexandre.  

Já o presidente do Conselho Superior 
de Magistratura (CSM), António Joaquim 
Piçarra, admite ao i que sente que ”não 
tem nada que comentar esta decisão” 
apesar de ter pedido a extinção do “Ticão”. 

É importante recordar que, em maio, o 
CSM, deliberou “ser favorável a qualquer 
alteração que acabe com a atual organi-
zação e estrutura do TCIC e que não pas-
se pelo aumento do seu quadro de juízes, 
seja ela a fusão do TCIC com os juízos de 
instrução criminal de Lisboa seja a dis-
seminação das atuais competências do 
TCIC pelos juízos de instrução criminal 
da sede dos Tribunais da Relação”.

Presidente do Sindicato dos Magistrados afirma ao i que  
a decisão tomada “vai de encontro ao que foi proposto”.
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PORTUGAL Segundo o relatório Global 
Peace Index 2021, Portugal perdeu este 
ano um lugar na lista de países mais 
seguros do mundo, passando para a quar-
ta posição ao ser ultrapassado pela Dina-
marca. A Islândia lidera, seguido da Nova 
Zelândia, Dinamarca, Portugal e Eslové-
nia. Contudo, de acordo com o relatório 
Portugal é o segundo país mais seguro 
da União Europeia.

Portugal já não é o terceiro 
país mais seguro do mundo

PORTUGAL O Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) garantiu que a unida-
de habitacional na prisão de Caxias, em 
Oeiras, que acolherá imigrantes que 
entrem em Portugal em situação ilegal 
vai ficar “totalmente independente e 
autónoma” do estabelecimento prisio-
nal. O Centro de Instalação Temporária 
está a ser construído num imóvel deso-
cupado na ala norte da prisão. 

SEF esclarece questão  
dos migrantes ilegais 

PORTUGAL O Governo aprovou esta quin-
ta-feira o decreto-lei que estabelece o 
regime sobre linhas telefónicas para con-
tacto com o consumidor, que obriga os 
prestadores de serviços públicos essen-
ciais a disponibilizarem uma linha de 
atendimento gratuita ou com custos redu-
zidos. As empresas terão agora até ao 
próximo dia 1 de novembro para imple-
mentar este regime.

Linha telefónica gratuita 
para serviços essenciais


