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vindos do Brasil  
mas abre portas a escalas 

“HOUVE EXCESSO DE CONFIANÇA EM ALGUNS 
LARES DE QUE A VACINA TERIA EFEITO IMEDIATO” 

“Houve muitos lares que principalmente na primeira e segunda semana depois da vacina tiveram 
surtos, mais do que o normal. Houve um excesso de confiança de que a vacina teria um efeito 
imediato e isso foi dramático”, diz Pedro Simas. O virologista defende que testagem preventiva  

nos lares permitiu mitigar impacto da terceira vaga // PÁGS. 2-3
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Fake News.  
O vírus que invadiu  
as redes sociais
P  31 milhões de pessoas em todo o mundo seguem grupos antivacina 

no Facebook e há 17 milhões de pessoas que subscrevem  
canais no Youtube semelhantes 

 

P  “Estas pessoas e grupos não estão preocupados  
se as informações que produzem são verdadeiras  
ou falsas. Para elas, o importante é somente chamar  
a atenção”,  diz Gustavo Cardoso, professor  
catedrático do ISCTE 

 

P  Durante semanas, o i passou dezenas de horas  
a visitar e acompanhar pessoas e grupos  
que se dedicam a negar a pandemia  
nas redes sociais // PÁG. 8-13

“Houve uma tentativa de negar ou de esconder a guerra” 
“Não é possível evangelizar quem está de barriga vazia” // PÁGS. 14-17

“O Papa escancarou a guerra  
de Cabo Delgado”

Grande entrevista ao bispo Dom Luiz Lisboa que abandona Pemba, Moçambique, 
por ordens do Papa, e regressa ao seu Brasil

Quem vive em Portugal poderá regressar, mas terá de fazer 
escalas, já que não há voos diretos da companhia portuguesa 
// PÁGS. 32
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Bazuca. Que 
não se repitam 
os abusos da 
era cavaquista

Vítor Rainho

Portugal espera pela milagrosa bazuca 
europeia que irá, supostamente, salvar-
nos da miséria. Mas, olhando para o his-
torial português, seria aconselhável o 
Executivo de António Costa criar um 
novo gabinete de fiscalização das verbas 
que vêm para o país. Seria um organismo 
que teria a função de publicar diariamen-
te todas as verbas que são atribuídas, a 
quem e para que fim se destinam. Aque-
les que nasceram antes das redes sociais 
existirem lembram-se bem do forrobodó 
que foi o destino das verbas comunitárias 
no tempo de Cavaco Silva. Se é verdade 
que serviu para encurtar o país, com as 
famosas autoestradas, também é indes-
mentível que serviu para transformar 
Portugal num dos países do mundo com 
mais jipes por habitante. Esse foi apenas 
um dos exemplos, em que milhares de 
agricultores conseguiram o milagre de 
transformar tratores em jipes e outros 
carros de alta cilindrada. 
E a quantidade de cursos que se fizeram, 
apenas para “empuxar” o dinheiro comu-
nitário? Quem não se lembra de analfabe-
tos que “fizeram” cursos superiores de 
informática? Tudo serviu para uns tantos 
ganharem milhares ou milhões com os 
famosos fundos comunitários. Esperemos 
pois que a própria União Europeia queira 
saber onde vai ser gasto o dinheiro dos 
países que trabalham o suficiente para 
lhes permitir ajudar os outros. E que a 
famosa bazuca não sirva também para 
destruir indústrias que são rentáveis. 
Quem não se lembra do que foi feito com 
a frota pesqueira portuguesa nos tempos 
de Cavaco Silva, em que dezenas de 
pequenas e médias embarcações foram 
abatidas em nome não se sabe bem o quê. 
Se Portugal melhorou muito com as ver-
bas de então, também muitos gabirus 
encheram-se de dinheiro, contribuindo 
para o atraso do país. Igualmente interes-
sante seria mandatar o Ministério Públi-
co para averiguar quem vai ter acesso no 
Governo a tais verbas e perceber para 
onde irão trabalhar depois esses gover-
nantes. Mais uma  vez, quem não se 
recorda de antigos ministros cavaquistas 
que depois engordaram loucamente a 
suas contas bancárias, já na vida civil... 
Quando tanto se fala nos exemplos dos 
países nórdicos, qual a razão para não se 
copiar o seu modelo de transparência dos 
dinheiros públicos?

Pedro Simas identificaram-se 
desde outubro 734 lares  
com funcionários infetados,  
a maioria já este ano,  
o que “significa que  
potencialmente podem  
ter-se evitado estes surtos”
MAFALDA GOMES

Terceira vaga  
não poupou idosos 
mas peso dos lares  
na mortalidade baixou

Pedro Simas, virologista e consultor científico do Ministério do Trabalho 
e Segurança Social, defende que testagem preventiva permitiu mitigar  
o efeito da terceira vaga colossal. Investigador defende espaçamento  
de doses da vacina para atingir mais cedo a “imunidade dos grupos  
de risco”, que considera que deve ser a prioridade na vacinação.  
E diz que não falta consenso científico para tomar essa decisão. 

Portugal bateu recordes de con-
tágios e de óbitos associados à 
covid-19 no arranque de 2021, 
com o número de mortes a dupli-
car em menos de mês e meio. 
Foram ultrapassados na última 

semana os 15 mil óbitos asso-
ciados à pandemia, quando no 
final de 2020 tinham sido regis-
tadas em todo o país 6972 mor-
tes. Apesar do balanço negati-
vo, Pedro Simas, virologista e 
consultor científico do Ministé-
rio do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social na resposta 

à pandemia, defende que a tes-
tagem preventiva que começou 
nos lares em outubro permitiu 
mitigar os efeitos da terceira 
vaga da covid-19, que de outra 
forma teria levado a mais sur-
tos e mortes em residentes de 
instituições. Nunca houve tan-
tos casos nos lares e no início 

MARTA REIS  
marta.reis@ionline.pt
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da semana passada havia 378 
surtos ativos e mais de 12 mil 
utentes e funcionários infeta-
dos, com 22% dos lares com casos 
positivos, mas o investigador do 
Instituto de Medicina Molecu-
lar salienta que apesar de terem 
sido fortemente afetados, a dimi-
nuição da proporção de mortes 
associadas a lares indicia que o 
programa de testagem regular, 
que não foi implementado nou-
tros setores nem na comunida-
de, foi um “fator protetor”. 

“Até outubro as mortes asso-
ciadas a lares representavam 
40,6% dos óbitos associados à 
covid-19 no país. A partir de 
outubro representam 27% dos 
óbitos no país e desde o início 
de janeiro representam 24,2% 
dos óbitos, o que significa que 
75% das mortes nesta terceira 
vaga foram pessoas que se infe-
taram fora das instituições”, 
diz ao i o investigador. 

Dados fornecidos ao i pela DGS 
revelavam já que até 1 de feve-
reiro registaram-se em Portu-
gal 3574 óbitos acumulados por 
covid-19 de pessoas residentes 
em lares (óbitos ocorridos den-
tro dos lares ou em hospitais), 
dos quais 712 no Norte, 972 no 
Centro, 1459 em Lisboa e Vale 
do Tejo, 369 no Alentejo e 62 no 
Algarve. Se a nível nacional o 
mês de janeiro representou 45% 
das mortes associadas à pande-

mia desde março, registaram-
se cerca de 1400 mortes entre 
residentes de lares, com o mês 
de janeiro a representar 39% do 
total de óbitos nos lares. 

  
“EVITARAM-SE SURTOS EM 734 
LARES” Para o investigador, con-
tinua a haver trabalho a fazer e 
para já a vacinação, que em janei-
ro esteve focada nos lares, não 
explica as diferenças. Pedro 
Simas considera que houve mes-
mo numa primeira fase um efei-
to contraproducente: “Houve 
muitos lares que principalmen-
te na primeira e segunda sema-
na depois da vacina tiveram sur-
tos, mais do que o normal. Hou-
ve um excesso de confiança de 
que a vacina teria um efeito ime-
diato e isso foi dramático”.  

Pedro Simas aponta as próxi-
mas duas semanas para se come-
çar a perceber o efeito da vaci-
nação. Já a testagem defende 
que deve ser alargada a outros 
setores e agora está já prevista 
para escolas e fábricas dos con-
celhos com maior risco.  

Simas explica a metodologia 
implementada: desde outubro, 
de forma progressiva e primei-
ro nos lares maiores, começa-
ram a ser testados 25% dos fun-
cionários dos lares em quatro 
períodos do mês, com o objeti-
vo de todos os funcionários 
serem testados pelo menos uma 

vez por mês. “Foi identificado 
que os funcionários eram fon-
te de introdução da infeção nos 
lares e desenvolveu-se um pro-
grama de testagem. Portanto 
neste caso o consenso científi-
co foi aproveitado pelo Minis-
tério do Trabalho e da Segu-
rança Social. Não se podia fazer 
quatro testes por mês a cada 
funcionário, logisticamente não 
seria possível. O que se pensou 
é que testando um grupo por 
semana, uns serviam de senti-
nela para outros”, diz o inves-

tigador. Desta forma identifica-
ram-se desde outubro 734 lares 
com funcionários infetados, a 
maioria já este ano. “Significa 
que potencialmente podem ter-
se evitado surtos nestes 734 
lares”, sublinha Simas. 

Os números foram avançados 
na semana passada no Parla-
mento pela ministra Ana Men-
des Godinho, que adiantou que, 
desde outubro, foram feitos 230 
mil testes em lares. Para Simas, 
o programa desenvolvido pelo 
ministério foi eficaz, não só pela 
testagem como por ações de 
formação dirigidas a colabora-
dores de lares e acredita que 
foi a combinação de estratégias 
que permitiu mitigar o impac-
to de uma onda que colocou 
Portugal entre os países com 
mais casos e mortes por milhão 
de habitantes em todo o mun-
do, recorda. “Foi mau mas den-
tro disso o impacto nos lares 
não foi tão grande como pode-
ria ter sido”. 

 
“IMUNIDADE DOS GRUPOS DE RIS-
CO DEVE SER A PRIORIDADE” O 
investigador defende a neces-
sidade de reforçar a comunica-
ção e informação de pessoas 
que contactam com os grupos 
mais vulneráveis, como cuida-
dores informais, bem como a 
testagem. “A nível mundial esta-
mos com menos 27% novas infe-

ções do que no pico em janei-
ro, porque as pessoas estão con-
finadas, mas o risco de uma 
quarta vaga nunca foi tão gran-
de e é preciso ter isso em con-
ta quando se começar a descon-
finar. Temos de continuar a 
transmitir os cuidados à popu-
lação. Saber que é preciso con-
tinuar a usar máscara e redu-
zir ao máximo os contactos e 
da parte do Estado é preciso 
reforçar a testagem, e testar 
com inteligência de forma pre-
ventiva, mas também reforçar 
a capacidade para fazer os ras-
treios de contactos, que não 
foram feitos em Portugal nos 
últimos meses como deviam ter 
sido e para isso existia consen-
so. Um dos fatores que contri-
bui para esta vaga foi esse.” 

Para Pedro Simas, perante a 
escassez de vacinas e o risco de 
uma nova vaga, é necessário 
rever o programa de vacinação 
e “acelerar a proteção dos gru-
pos de risco”, defendendo o espa-
çamento até seis semanas da 
primeira e a segunda toma, uma 
proposta que também já foi fei-
ta pela comissão nacional de 
vacinação e até aqui não foi 
seguida pelo Governo. “Com os 
resultados que estamos a ver 
nas vacinas na redução de hos-
pitalizações e mortes, nomea-
damente em Israel e no Reino 
Unido, a prioridade não deve 
ser a imunidade de grupo mas 
a imunidade dos grupos de ris-
co, que é o que nos permitirá 
ter menos hospitalizações e 
menos mortes. Até termos a 
imunidade dos grupos de risco, 
o impacto de o aumento de casos 
será sempre um risco para os 
mais vulneráveis. E aqui não 
estamos a falar de ter 70% dos 
grupos de risco vacinados, pre-
cisamos de ter 100%”, defende 
Pedro Simas. 

Para o investigador, “esta é 
outra área onde hoje já existe 
consenso”, sublinha, depois de 
o primeiro-ministro ter apela-
do ao consenso entre investiga-
dores sobra as medidas e linhas 
vermelhas para o país descon-
finar. “Dada a escassez de vaci-
nas, que em Portugal é marcan-
te – só vamos receber metade 
das vacinas previstas este tri-
mestre – seria muito importan-
te espaçar a primeira dose da 
segunda dose dentro dos inter-
valos de segurança. E essa é uma 
recomendação que já existe, tem 
é de ser equacionada pelos deci-
sores.” Em entrevista ao Públi-
co publicada este fim de sema-
na, a diretora-geral da Saúde rei-
tera que é algo em cima da mesa. 
Está também a ser estudado o 
uso de duas máscaras.  

COVID-19

 “Houve muitos 
lares que na 1.ª  
e 2.ª semana  
depois da vacina 
tiveram surtos”

“Perante a escassez 
de vacinas e o risco 
de uma nova vaga, 
é necessário  
rever o programa  
de vacinação”
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Autárquicas.  
PCP diz que “é prematuro” 
adiamento, BE adia decisão

A ideia do PSD em adiar as elei-
ções autárquicas por dois meses, 
para que possam realizar-se entre 
os dias 22 de novembro e 14 de 
dezembro não está a receber 
apoio dos restantes partidos. A 
proposta foi apresentada na sex-
ta-feira por Rui Rio e quase ime-
diatamente foi rejeitada pelo PS.  

Também os partidos de esquer-
da não estão a ver com bons 
olhos essa ideia. O secretário-
geral do PCP, Jerónimo de Sou-
sa, considerou “no mínimo pre-
maturo” começar a discutir o 
adiamento das eleições autár-
quicas no outono devido à cri-
se pandémica. “É, no mínimo, 
prematuro estar a suscitar esta 
questão agora”, afirmou. 

O líder comunista considerou 
que o país deve preocupar-se 
com o processo de vacinação e 
lembrou que se “os calendários 
previstos” forem cumpridos, 
“mais de 70% da população esta-
rá vacinada em setembro”, sema-
nas antes das eleições locais, que 
poderão realizar-se em outubro. 
“É isso que verdadeiramente nos 
preocupa e aquilo em que o país 
se deve concentrar”, afirmou. 

Já o Bloco de Esquerda reme-
teu a posição sobre eventual 
adiamento para o final do mês. 
“Vamos ter uma conferência 
autárquica dia 27 [deste mês] e 
decidimos não falar disso até 
lá”, afirmou Catarina Martins. 
As eleições autárquicas deste 
ano são um dos pontos do tex-
to com os tópicos para a moção 
A e que é subscrito pela coorde-

nadora bloquista, Catarina Mar-
tins, pelo líder parlamentar, 
Pedro Filipe Soares, e pela euro-
deputada e ex-candidata presi-
dencial, Marisa Matias. 

A XII Convenção Nacional do 
BE está agendada para 22 e 23 
de maio, no distrito do Porto, 
depois de um primeiro adiamen-
to devido à pandemia. “O Bloco 
tem como objetivo o aumento e 
rejuvenescimento da sua repre-
sentação nos municípios e fre-
guesias. O Bloco apresenta listas 
próprias, abertas à participação 
de candidatos independentes e 
não realizará coligações com os 
partidos de direita e com o Par-
tido Socialista”, propõe. E, de acor-
do com o texto, os bloquistas pon-
deram a renovação de coligações 
ou o apoio a movimentos de cida-
dãos cujo balanço feito seja posi-

Para Rui Rio, proposta de adiamento por 60 dias permitiria que a 
campanha decorresse com mais normalidade, mas ideia não convence.

Catarina Martins remete decisão para dia 27 deste mês BRUNO GONÇALVES

tivo. “Em cada executivo, o Blo-
co está disponível para todas as 
responsabilidades, contribuindo 
para a formação de maiorias que, 
excluindo os partidos de direita, 
assentem em compromissos sobre 
medidas fundamentais”. 

 
MIGUEL ALBUQUERQUE “INDIFE-
RENTE” Já o líder do PSD/Madei-
ra, Miguel Albuquerque, presi-
dente do Governo Regional, decla-
rou ser “indiferente” para a 
estrutura partidária o adiamen-
to das eleições autárquicas, defen-
dendo que é necessário “definir 

Radar //A

rapidamente” e “com clareza” a 
questão. 

“Para nós [PSD/Madeira] é indi-
ferente outubro ou dezembro, 
não altera muito, por assim dizer, 
o panorama pré-eleitoral ou elei-
toral”, afirmou o responsável 
social-democrata madeirense, 
à margem de uma visita à obra 
de construção do novo túnel do 
Pedregal -- túnel hidráulico entre 
a Ameixieira e o Pedregal. 

De acordo com a lei eleitoral 
para os órgãos das autarquias 
locais, estas eleições são marca-
das “por decreto do Governo 
com, pelo menos, 80 dias de ante-
cedência” e realizam-se “entre 
os dias 22 de setembro e 14 de 
outubro do ano corresponden-
te ao termo do mandato”. 

Segundo o líder social-democra-
ta, a proposta de adiamento por 
60 dias permitiria que a campa-
nha decorresse com mais norma-
lidade, garantindo a igualdade no 
acesso aos cargos que estão em 
disputa, partindo do princípio que, 
em setembro, 70% da população 
portuguesa já foi vacinada contra 
a covid-19. Uma proposta que teve 
reação quase imediata do secre-
tário-geral adjunto do PS, José Luís 
Carneiro, ao garantir que os socia-
listas se opõem à intenção do PSD, 
mas que estão abertos a equacio-
nar melhorias no processo eleito-
ral, acusando ainda Rui Rio de 
estar preocupado com “dificulda-
des internas” do seu partido.

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

“É, no mínimo, 
prematuro estar  
a suscitar esta 
questão agora”, diz 
Jerónimo de Sousa

Miguel 
Albuquerque 
“indiferente”  
a adiamento  
das eleições
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MESÃO FRIO A deputada Maria-
na Silva, do partido Os Verdes, 
questionou o Ministério da Cul-
tura sobre um projeto para a 
construção de uma unidade 
hoteleira em Mesão Frio, con-
siderando que ameaça a iden-
tidade do Alto Douro Vinhatei-
ro, património Unesco. O pro-
jeto já foi chumbado duas vezes 
nos estudos de impacte ambien-
tal que foram elaborados entre 
2014 e 2017.

Hotel. Verdes 
questionam Governo

PORTUGAL O Chega vai organi-
zar três convenções autárqui-
cas em março, para formar diri-
gentes e militantes, recusando 
quaisquer coligações nas elei-
ções locais porque quer constar 
de “todos os boletins”, revelou 
o vice-presidente do partido 
Nuno Afonso. “O objetivo prin-
cipal é conseguir concorrer em 
todos os 308 municípios, mas 
Conseguir conquistar alguma 
câmara municipal é muito difí-
cil, temos consciência disso”. 

Chega faz  
três convenções  
em março

PORTUGAL O Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras (SEF) e a 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR) controlaram, entre os dias 
31 de janeiro e 11 de fevereiro, 
129 926 cidadãos e 118 100 via-
turas nos pontos de passagem 
autorizados (PPA). Foi em Valen-
ça que se registou o maior núme-
ro de recusas de circulação (287) 
e, o menor, em Mourão (3).

901 impedidos  
de passar a fronteira

LOURES Um taxista, de 29 anos, 
foi detido pela PSP, em Loures, 
por suspeitas da prática do cri-
me de detenção de arma proi-
bida. Os agentes viram um táxi 
parado, com a porta aberta e 
um homem no lugar do condu-
tor. Ao ser abordado, o taxista 
demonstrou um “comportamen-
to suspeito”. Foi encontrada uma 
bolsa no interior da viatura, com 
uma arma de fogo calibre 7.65, 
que se verificou ser ilegal.

Detido taxista  
com arma ilegal

PORTUGAL

Portugal registou 1677 novos 
casos de covid-19 e 138 mortes 
associadas à doença, nas últi-
mas 24 horas. De acordo com o 
boletim da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) deste domingo, o país 
soma agora um total acumula-
do de 785 756 infetados e 15 321 
vítimas mortais desde o início 
da pandemia. 

O número de novos casos regis-
tado este domingo é o mais bai-
xo desde o início do ano. Ape-
nas a 26 de dezembro se tinham 
registado 1214 novos casos e a 
27 de dezembro 1577 – altura 
em que, o número de testes rea-
lizados foi mais baixo do que o 
habitual. Antes disso, apenas a 
20 de outubro, foi registado um 
número de novos casos tão redu-
zido, quando foram diagnosti-
cados 1876 casos de infeção.  

Dos 1677 novos casos, 708 foram 
registados na região de Lisboa 
e Vale do Tejo. Segue-se o Nor-
te com 584 novos contágios, o 
Centro com 245, o Alentejo com 
58 e o Algarve com 49. Na Madei-
ra há mais 27 infetados e nos 
Açores mais seis. 

Segundo o último relatório 
semanal do Instituto Nacional 

de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o 
índice de transmissibilidade (Rt) 
do vírus, entre 3 e 7 de feverei-
ro, situou-se em 0,73, o valor 
mais baixo de sempre no país, 
sendo de 0,68 na região Norte, 
0,70 no Centro, 0,75 na região 
de Lisboa e Vale do Tejo, 0,77 
no Alentejo e 0,75 no Algarve. 
Isto é, mantendo-se esta tendên-
cia, Portugal pode chegar já na 
próxima semana ou na seguin-
te ao patamar dos 2.000 casos 
diários – uma das linhas traça-
das no Infarmed. 

Também o número de mortes 
é o mais baixo desde 11 de janei-
ro, data em que foram reporta-
dos mais 122 óbitos por covid-
19 no país. Destes, 75 ocorreram 
em Lisboa e Vale do Tejo, 27 no 
Centro, 20 no Norte, 11 no Alen-
tejo e cinco no Algarve. Nos arqui-
pélagos não se registou qualquer 
morte associada à doença. 

 
REDUÇÃO CONTÍNUA DOS INTER-

NAMENTOS Por outro lado, o 
número de internamentos des-
ceu pelo sexto dia consecutivo, 
algo que não acontecia desde 
maio, quando os internados nos 
hospitais chegaram a baixar 
durante oito dias consecutivos. 

Neste momento há 4826 doen-
tes com covid-19 nos hospitais 
portugueses, menos 24 do que 
no sábado. Destes, 795, menos 
oito, estão em Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI). É de refe-
rir que o número de doentes em 

UCI não ficava abaixo dos 800 
desde 28 de janeiro. 

Em relação aos doentes recu-
perados, nas últimas 24 horas, 
mais 3791 pessoas foram dadas 
como recuperadas, atualizando 
o número total de pessoas que 
venceram a doença para 665 316. 

 
VACINAÇÃO O facto de António 
Costa ainda não ter sido vacina-
do tem sido alvo de críticas, depois 
de o Presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa ter 
recebido a primeira dose da vaci-
na contra a covid-19, no Hospi-
tal das Forças Armadas, em Lis-

boa, na passada sexta-feira, assim 
como o presidente do parlamen-
to Ferro Rodrigues. Apesar de 
primeiro-ministro ter estado pre-
sente no arranque do processo 
de vacinação de efetivos da GNR 
e da PSP, no Quartel de Conde 
de Lippe, na Ajuda, em Lisboa, 
garantiu que não sabia quando 
será vacinado, mas adiantou que 
quando for chamado lá estará 
“para dar o ombro à vacina”. 

Uma situação que levou Ana 
Gomes a dizer que “só ainda 
mais absurdo populismo expli-
ca que António Costa ainda não 
tenha sido vacinado”. 
 
AJUDA EXTERNA António Costa 
agradeceu este domingo ao 
Luxemburgo e à França pela 
ajuda que estão a conceder ao 
país no combate à pandemia, 
pois as equipas médicas envia-
das pelos mesmos já chegaram 
a Portugal.  

“Os progressos no combate à 
pandemia nas últimas semanas 
têm sido importantes, com a 
redução significativa do núme-
ro de novos casos, de interna-
dos e de internados em unida-
des de cuidados intensivos”, 
começou por explicar o primei-
ro-ministro no Twutter, refor-
çando que é necessário “fomen-
tar o esforço de vacinação para 
criar imunidade”.  

“Temos de persistir para con-
seguir reduzir ainda mais a inci-
dência da pandemia”, pediu.

Covid-19. Registado número de novos casos 
mais baixo desde janeiro 
Entre 3 e 7 de 
fevereiro, o índice  
de transmissibilidade 
do vírus foi o mais 
baixo desde o início  
da covid.

O número de 
mortes provocadas 

pelo coronavírus  
é o mais baixo 

desde 11 de janeiro

Costa ainda não  
foi vacinado, mas 
garantiu que está 

disposto a “dar  
o ombro à vacina”

Lisboa e Vale do Tejo registou 708 dos novos casos MAFALDA GOMES
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Autoeuropa. Sindicato 
acusa empresa de 
aumentar precariedade

O sindicato SITE SUL aponta o 
dedo à Autoeuropa por estar a 
recorrer a trabalhadores tempo-
rários com o objetivo de aumen-
tar a produção da fábrica de Pal-
mela. De acordo com a estrutu-
ra sindical, “a administração deve 
contratar com vínculo efetivo e 
readmitir, também como efeti-
vos, os trabalhadores que despe-
diu em 2020”, refere num docu-
mento a que o i teve acesso.  

O sindicato lembra “que há 
vários meses que, por motivos 
diversos, faltam trabalhadores 
nas linhas de produção e com as 
equipas a trabalhar no limite, a 
administração fez exatamente o 

contrário do que seria necessá-
rio: no ano de 2020, despediu cer-
ca de 200 trabalhadores contra-
tados a prazo, para depois recor-
rer à contratação de trabalhadores 
temporários em condições pre-
cárias, invocando a necessidade 
de reforçar as equipas”. 

E agora com o aumento do 
número de trabalhadores ausen-
tes nas linhas, devido à covid-
19 e à prestação de assistência 
a filhos menores por causa do 
fecho das escolas, acusa a Autoeu-
ropa de voltar a aumentar a pre-
cariedade na empresa, com o 
recurso a mais trabalhadores 
temporários. “Alguns destes irão 
trabalhar durante um curto 
período para a substituição de 
trabalhadores ausentes devido 

a isolamento profilático ou doen-
ça”, salienta. 

De acordo com o SITE SUL, 
novos trabalhadores devem ser 
contratados diretamente pela VW 
Autoeuropa, com as mesmas con-
dições que os restantes trabalha-
dores, e não através de uma empre-
sa de trabalho temporário, “que 
visa apenas o lucro e a explora-
ção, que pratica salários mais bai-
xos e disponibiliza piores condi-
ções de trabalho, como por exem-
plo, o não pagamento do subsídio 
de turno, a falta de formação e 
de realização de exames médi-
cos de admissão, exigidos por lei, 
a estes trabalhadores, entre outras 
matérias”, acrescentando que a 
empresa “tem condições para 
garantir a totalidade do salário 

Em causa está a contratação de 200 trabalhadores temporários.  
SITE SUL defende contratação com vínculo efetivo e readmissão  
de trabalhadores, cujos contratos não foram renovados em 2020.

Fábrica de Palmela retomou os 19 turnos de laboração por semana BRUNO GONÇALVES

aos trabalhadores que tenham 
necessidade de prestar assistên-
cia aos filhos menores de 12 anos, 
tal como fez quando recorreu ao 
layoff simplificado”. 

A estrutura sindical apela aos 
trabalhadores para participarem 
na ação de luta nacional, que a 
CGTP-IN convocou para dia 25 e 
que integra uma manifestação 
em Setúbal, às 10 horas. “É inad-
missível o aproveitamento, pelo 
patronato e pelo Governo, da situa-
ção de pandemia para atacar os 
direitos e salários dos trabalha-
dores, desregular os horários de 
trabalho e aumentar a precarie-
dade laboral. Tal atitude exige 
uma resposta firme de contesta-
ção por parte dos trabalhadores 
e a reivindicação de melhores 
condições de vida e de trabalho”, 
salienta a comissão sindical. 

Recorde-se que na semana pas-
sada, a fábrica de Palmela conse-
guiu contratar trabalhadores tem-
porários para ocupar o lugar dos 
200 operários e retomar, desta 
forma, os 19 turnos de laboração 
por semana: laboração contínua 
nos dias úteis e dois turnos ao 
sábado e ao domingo. A linha de 
montagem também vai sair refor-
çada, com a produção, em média, 
de cerca de 900 automóveis por 
dia de segunda a sexta, e de 1240 
unidades por cada fim de sema-
na (620 ao sábado e ao domingo).

Radar //A

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

PORTUGAL A partir de hoje, o 
preço do gasóleo deverá regis-
tar uma subida de 1,7 cêntimos 
por litro para os 1,3212 euros,  
o que representa um máximo 
desde a semana de 9 de março 
do ano passado. Já a gasolina 
simples 95 não deverá registar 
alterações e deverá manter-se 
nos 1,478 euros por litro. Isto 
depois de ter registado em janei-
ro a maior subida dos últimos 
seis meses.

Preço do gasóleo 
volta a subir 

PORTUGAL A secretária-geral da 
AHRESP, Ana Jacinto, afirmou 
que a rentabilidade do take-away 
e entregas ao domicílio é “pra-
ticamente nula” para restauran-
tes que aderiram recentemen-
te e uma das razões são as comis-
sões elevadas das plataformas. 
“Muitos destes negócios não têm 
margem sequer de 20% para 
pagar 20% a uma plataforma,  
logo à partida isto é um fracas-
so”, apesar de o Governo ter 
interferido nesta matéria.

Take-away. 
Rentabilidade “nula”

ESPANHA O BCE analisou um 
eventual financiamento a clien-
tes do Banco Popular para par-
ticiparem no aumento de capi-
tal do banco em 2016 – que per-
mitiu encaixar 2500 milhões – 
para limpar ativos tóxicos, e dete-
tou operações, mas de um mon-
tante (51 milhões) “irrelevante” 
e não representativo. Foram sele-
cionados 186 subscritores, num 
total de 87 milhões.

Popular. Aumento de 
capital “irrelevante”

EUA A Amazon, a  gigante do e-
commerce, passou agora a estar 
disponível em português na loja 
online de Espanha, que tem sido 
a referência para os consumi-
dores nacionais. Isto significa 
que ainda não foi desta que a 
empresa de Jeff Bezos abriu ati-
vidade em Portugal — as opera-
ções continuam todas a ser 
comandadas a partir de Madrid 
e outras unidades logísticas espa-
lhadas em Espanha.

Amazon lança site 
para Portugal

DINHEIRO
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COVID-19 O Japão aprovou for-
malmente o uso da vacina des-
envolvida pela Pfizer contra a 
covid-19 para a campanha de 
inoculação a iniciar na quarta-
feira, com o objetivo de imuni-
zar grande parte da população 
até julho. A aprovação rápida 
da vacina é um passo impor-
tante no controle de infeções 
no país que prevê acolher os 
Jogos Olímpicos em menos de 
seis meses.

Vacina da Pfizer 
aprovada no Japão

IÉMEN O movimento rebelde 
Huthi intensificou os ataques 
para capturar Marib, provocan-
do a morte de 16 membros das 
forças legalistas e 21 feridos, 
enquanto foram registados “deze-
nas de mortos” no campo de 
Houthi nas últimas 24 horas, 
disseram militares pró-Gover-
no. O sucesso da ofensiva seria 
um desastre para o Governo 
iemenita, apoiado desde 2015 
pela coligação militar liderada 
pela vizinha Arábia Saudita.

Huthis intensificam 
ataques a Marib

REINO UNIDO Um grupo de 63 
deputados conservadores está 
a pressionar o primeiro-minis-
tro, Boris Johnson, para retirar 
todas as restrições contra a covid-
19 até maio, altura em que os 
cidadãos mais vulneráveis já 
estarão vacinados. As autorida-
des de saúde pedem que não 
sejam levantadas as medidas de 
forma prematura para evitar 
outro surto da pandemia.

Pressão para 
terminar restrições 

NIGÉRIA Manifestantes do movi-
mento #EndSARS, formado em 
outubro com o objetivo de des-
mantelar a unidade policial, 
Esquadrão Especial Antifurto 
(SARS), presos no sábado em 
Lagos, foram libertados sob fian-
ça. “Foram libertados após o 
pagar uma caução de [cerca de 
215 euros], mas continuam a ser 
processados por ‘perturbação 
da ordem pública’”, disse um 
advogado do movimento.

Manifestantes 
nigerianos libertados

MUNDO

EUA. Trump escapa ileso 
de segunda destituição 
e promete regresso

O ex-Presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, foi absolvi-
do pelo Senado das acusações de 
ter incitado a invasão ao Capitó-
lio no passado dia 6 de janeiro, 
naquele que foi o seu segundo 
processo de impeachment. O Sena-
do necessitava de uma aprova-
ção de, pelo menos dois terços, 
67 votos, para aprovar a destitui-
ção de Trump, mas o processo 
acabou por “morrer na praia” 
por apenas 10 votos, uma vez 
que, a votação final recolheu 57 
votos a favor (inclusive o voto de 
sete republicanos) e 43 contra.  

O resultado deste processo não 
é uma surpresa, diversos ana-
listas já tinham previsto que 
Trump ia escapar (novamente) 

ileso do impeachment e revela 
que o fantasma do ex-Presiden-
te ainda paira sobre o partido 
republicano. 

Apesar de se ter mantido em 
silêncio durante o processo, o 
ex-Presidente insinuou, em comu-
nicado, que este não seria o fim 
da sua carreira política. “Esta 
foi mais uma fase da maior caça 
às bruxas da história do nosso 
país”, pode ler-se no comunica-
do, citado pela ABC News. “O 
nosso movimento histórico, 
patriótico e belo para tornar a 
América grande outra vez ain-
da agora começou”. 

 
CONTRADIÇÃO DE MCCONNELL 
E DIVISÃO REPUBLICANA Face ao 
resultado do impeachment, o 
líder minoritário do Senado, o 
republicano Mitch McConnell, 

outrora um dos mais importan-
tes apoiantes de Trump, teve 
palavras bastante duras para o 
ex-Presidente, acusando-o de 
ser “praticamente e moralmen-

Senado ficou apenas  a 10 votos de aprovar  
o impeachment do ex-Presidente Donald Trump.

Trump reagiu ao fim do processo e disse que o movimento MAGA “ainda agora começou” NICHOLA KAMM/AFP

te responsável” pelo ataque ao 
Capitólio.  

“A [multidão] agiu desta for-
ma porque foram alimentados 
com falsas esperanças pelo 
homem mais poderoso do mun-
do que estava furioso por ter 
perdido as eleições”, disse McCon-
nell, citado pelo Guardian, minu-
tos depois de ter votado contra 
a sua destituição. 

O republicano justificou a ati-
tude contraditória explicando 
que o Senado não devia servir 
como “tribunal moral” e que não 
devia julgar Trump uma vez que 
este já não estava em funções, 
no entanto, não afastou a hipó-
tese de reabrir o caso. “O Presi-
dente Trump ainda é responsá-
vel por tudo que fez enquanto 
estava no cargo”, recordou 
McConnell. “Ele não se safou de 
nada ainda”.  

A líder da Câmara dos Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, criti-
cou McConnell e as suas “des-
culpas” e acusou os republica-
nos que não votaram contra 
Trump de serem “cobardes” com 
“medo de perder o seu empre-
go”.E acrescentou: “A recusa dos 
outros senadores republicanos 
em responsabilizar Trump por 
despoletar uma violenta insur-
reição devido à sua vontade de 
se manter no poder vai ser recor-
dada como um dos dias mais 
sombrios e desonrosos da his-
tória da nossa nação”.

HUGO GEADA  
hugo.geada@ionline.pt 

McConnel acusou 
Trump de motivar 

o ataque, mas  
não aprovou  

o impeachment

Pelosi criticou  
os republicanos 

“cobardes”  
que não votaram 

contra Trump
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Fake News

    ZOOM //  
VIVER NA 
REALIDADE 
QUE MELHOR 
LHES CONVÉM 

TEXTOS João Amaral Santos 

Os negacionistas da covid-19 são apenas 1%  
do corpo que diariamente inunda as redes sociais  
com fake news e teorias da conspiração. Todos 
acreditam, naquilo que afirmam ou, pelo menos, 
acreditam que este é o caminho para alcançarem  
os seus objetivos pessoais, profissionais ou financeiros. 

B
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A história ao jeito de anedota já passou 
pela boca e ouvidos de toda a gente: um 
indivíduo conduz em contramão numa 
autoestrada e pelo autorrádio escuta uma 
notícia inquietante: há um carro que segue 
naquela via em sentido contrário. “Um? 
São todos!”, grita o condutor. E, hoje, con-
duzir em contramão numa autoestrada 
está ao alcance de um simples clique. 

 As fake news (ou notícias falsas) não são 
uma realidade recente. Em tempos de 
guerra e outras crises, a propaganda sem-
pre existiu. O contexto da pandemia tor-
nou-se, porém, terreno fértil para as pes-
soas e grupos que se dedicam à produção 
e disseminação de desinformação. À boleia 
de uma opinião contracorrente, a men-
sagem que difundem conquistou, nesta 
fase, mais e maior visibilidade – princi-
palmente através das redes sociais, mas 
também dos órgãos de comunicação social 
convencionais, muitas vezes “reféns” do 
critério que, por regra, dita em primeiro 
lugar o interesse jornalístico: a novidade.  

Os negacionistas da covid-19 utilizam 
as redes sociais como caixa de ressonân-
cia. É nesse universo digital que se dedi-
cam a divulgar alegadas “verdades incon-
venientes” através de textos e vídeos 
publicados diária e sucessivamente (e 
ininterruptamente). Uma torrente de 
dados, muitas vezes sem ligação, outras 
descontextualizados, alguns contraditó-
rios, quase sempre dúbios.  

As  “fontes” utilizadas são as mais varia-
das: estudos científicos marginais, teste-
munhos pessoais de insatisfação, vídeos 
que exaltam a contestação social e a revol-
ta ou até mesmo opiniões de um núme-
ro reduzido de personalidades públicas 
alinhadas com estas posições. Muito pou-
cos destes protagonistas (quase nenhuns) 
têm, todavia, formação académica ou pro-
fissional ligada à área da Medicina. Ain-
da assim, assumem-se detentores de uma 
“verdade” que a esmagadora maioria opta 
por ignorar. E anunciam teorias da cons-
piração que utilizam para justificar o que 
se passa no mundo, garantindo que a 
covid-19 e as medidas dos governos à esca-
la global para combatê-la têm, na verda-
de, origem e finalidade obscuras.  

É assim, usando este registo e discur-
so, que estas pessoas e grupos arrastam 
milhares de seguidores, que, por sua vez, 
assumem a função (sempre voluntária, 
mas nem sempre consciente) de espa-
lhar os conteúdos através de milhões de 
partilhas ou visualizações.  

A ideia não é exclusiva do nosso país. 
Na Europa, o fenómeno faz-se sentir, 
sobretudo, em Espanha e Itália. Mas, na 
realidade, este problema está espalhado 
pelos quatro cantos do mundo. Um rela-
tório recente da revista médica britâni-
ca The Lancet conclui que, nesta fase, 31 
milhões de pessoas em todo o mundo 
seguem grupos antivacina no Facebook 
e há 17 milhões de pessoas que subscre-
vem canais no Youtube semelhantes.  

Quem são as pessoas que dedicam gran-

de parte do seu dia-a-dia (senão todo) a 
produzir fake news? Quem sãos as pes-
soas, fiéis seguidoras, que se dedicam a 
partilhar notícias falsas? E, por fim, como 
funciona o fenómeno por dentro?  
 
QUEM SÃO? E PORQUE O FAZEM? As con-
clusões são sobejamente conhecidas. No 
“interior” dos grupos negacionistas, o 
número de pessoas que produzem notí-
cias falsas e teorias da conspiração rela-
cionadas com a pandemia é de apenas 
1%. Ou pouco mais que isso. Por sua vez, 
o número de pessoas que partilha essa 
desinformação está estimado nos restan-
tes 99%. Ou seja, as notícias falsas têm 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt

As notícias falsas não 
são uma novidade, mas 
a pandemia permitiu a 
ascensão do fenómeno 

em Portugal. Uma 
“mão cheia” de grupos 
negacionistas da covid-

19 produzem teorias 
da conspiração que, 
depois, se espalham 

pelas redes sociais 
através de milhares de 
seguidores. Quem são 
estas pessoas? Porque 

o fazem? E que perigos 
representam?  

Fake News.  
O outro vírus 
que a pandemia 
alastrou nas 
nossas vidas

Zoom //B Fake News

A revista The Lancet 
alerta que há 31 milhões 

de pessoas no mundo 
que seguem grupos anti-

vacina no Facebook

No mundo das notícias 
falsas, apenas 1% das 

pessoas produz 
conteúdos. As restantes 

99% partilham-nas 
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teza, e a forma como respondemos para 
diminuir o desconforto suscitado por não 
conseguir arranjar explicações para o que 
está a acontecer, será pela aceitação de 
informação (mesmo que falsa) pois dá-
nos uma sensação de segurança e de algum 
controlo da situação. Está assim aberto o 
caminho para o desenvolvimento das fake 
news e teorias da conspiração, que, no 
contexto da pandemia atual, nunca antes 
experienciado, torna-nos a todos poten-
ciais alvos e potenciais disseminadores 
de notícias falsas. Não existem tipos de 
pessoas que acreditam e outras que não 
acreditam pois as emoções são univer-
sais”, descreve.  

Ora, as notícias falsas mostram, assim, 
“um caminho alternativo (ainda que infun-
dado), onde identificam as alegadas amea-
ças e as contrariam, permitindo assim 
aumentar a perceção de controlo que foi 
abalada”, afirma. Além disto, a psicóloga 
clínica e psicoterapeuta alerta que, social-
mente, “tendemos a atribuir responsabi-
lidade de acontecimentos negativos aos 
outros, como forma de neutralização da 
ameaça, o que nos ajuda a manter uma 
imagem positiva de nós próprios e do seu 
grupo de pertença, e as culpas são atri-
buídas aos outros” – e no seio destes gru-
pos a opinião cristaliza-se; mesmo que 
muito distante da realidade.  

 
OS CASOS PORTUGUESES Durante sema-
nas, o i passou dezenas de horas a visi-
tar e acompanhar pessoas e grupos que 

continua na página seguinte >>

>>

origem num conjunto de pessoas muito 
reduzido, incomparavelmente mais peque-
no do que aquelas que vai alcançar, naqui-
lo que é um fenómeno de rastilho. A desin-
formação dispara e, normalmente, só é 
travada pelas próprias redes sociais, mas 
apenas quando são identificadas as con-
sequências reais e graves da publicação 
– materialmente identificadas, como acon-
teceu aquando da invasão do Capitólio, 
nos Estados Unidos.  

Mas quem é, afinal, este 1%? Gustavo 
Cardoso, professor catedrático no Insti-
tuto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa – Instituto Universitário de 
Lisboa (ISCTE-IUL), diretor do Observa-
tório da Comunicação (OberCom) e coor-
denador do MediaLab do ISCTE, garan-
te ao i que “estas pessoas [que produzem 
fake news] têm sempre um determinado 
objetivo”. “E acreditam verdadeiramen-
te naquilo que estão a fazer. Ou porque 
julgam estar a ser úteis aos outros ou por-
que, simplesmente, acreditam que, fazen-
do o que fazem, estão mais perto de alcan-
çar o seu objetivo – seja profissional, finan-
ceiro ou político”, acrescenta.  

Além das motivações práticas, o aca-
démico não esquece igualmente a pró-
pria dinâmica das redes sociais, onde o 
fenómeno “nasce”. E, nomeadamente, 
um pecado capital que determina o iní-
cio ou a continuidade destas ações: a vai-
dade. “Estas pessoas procuram essen-
cialmente validação social. E as redes 
sociais vieram precisamente alterar o 
conceito de valor social e a noção de cele-

bridade. Desde que surgiram, passou a 
julgar-se que as pessoas são célebres por 
serem vistas e não por aquilo que fazem 
ou são. É essa a dinâmica das redes sociais: 
o objetivo é sermos vistos e ouvidos pelo 
maior número de pessoas, ganhando 
popularidade. Seguindo esta lógica, estas 
pessoas e grupos não estão preocupados 
se as informações que produzem são ver-
dadeiras ou falsas. Para elas, o impor-
tante é somente chamar a atenção”, diz 
Gustavo Cardoso.  

E quem são, então, os restantes 99%? 
Porque acreditam e, sobretudo, parti-
lham fake news? Daniela Nogueira, psi-
cóloga clínica e psicoterapeuta, explica 
ao i aquilo que considera ser “um fenó-
meno social complexo, que tende a aumen-
tar exponencialmente perante momen-
tos de grande incerteza e imprevisibili-
dade, como o que estamos a viver”.  

Daniela Nogueira esclarece que não é 
possível definir um padrão para descre-
ver negacionistas e que – ao contrário do 
que as próprias pessoas pensam – acre-
ditar em notícias falsas tem muito mais 
a ver com o coração do que com a cabe-
ça. E, na maior parte das vezes, é apenas 
uma forma de lutar contra o desconheci-
do, o medo e a tristeza. “Todos os seres 
humanos têm uma necessidade de encon-
trar explicações para o que nos acontece, 
isso permite-nos construir uma narrati-
va que dá coerência à nossa identidade. 
Perante um acontecimento desconheci-
do e imprevisível as emoções que emer-
gem habitualmente são o medo e a tris-

Casos

O movimento Médicos pela 
Verdade foi anunciado com o 
objetivo de “apresentar 
alternativas à abordagem da 
pandemia que não as 
preconizadas”. Na prática, os seus 
membros sempre discordaram e 
rejeitaram as posições assumidas 
pela comunidades médicas 
nacional e internacional no 
combate à pandemia. Chegou a 
ter mais de 60 mil seguidores no 
Facebook, antes de as contas 
terem sido suspensas.

Médicos pela Verdade

O projeto Quero Emigrar foi criado 
por Alfredo Rodrigues em 2013, com 
a missão de descrever episódios da 
vida de um emigrante português no 
estrangeiro. Rapidamente, tudo se 
alterou. Alfredo Rodrigues foi um dos 
membros fundadores dos Médicos 
pela Verdade (não é médico), 
assumindo a função de coordenador 
do grupo. Multiplicou-se em 
entrevistas no Facebook e Youtube a 
negacionistas da covid-19.

Quero Emigrar

Sérgio Tavares, DJ e speaker do 
Estádio de Alvalade, fundou os 
Jornalistas pela Verdade na qualidade 
de ex-jornalista. É antimáscaras, 
anticonfinamento e contra as 
restantes medidas de mitigação da 
doença. Publica diariamente artigos e 
vídeos a contestar a gravidade da 
pandemia (ou “fraudemia”, como lhe 
chama).Tem a Suécia como exemplo. 
Entretanto, mudou do projeto para 
Notícias de Portugal. 

Notícias de Portugal

João Tilly dá nome aos seu blogue 
e canal onde se assume como 
“oposicionista” ao poder socialista 
instalado em Seia (onde reside) e 
no país. Pauta a sua atuação pela 
crítica e denúncia através de vídeos 
no Youtube. É pródigo em teorias 
da conspiração que envolvem o 
Governo de António Costa e a 
Organização Mundial de Saúde 
“de” Tedros Adhanom. É presidente 
da distrital de Viseu do Chega de 
André Ventura.

João Tilly
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se dedicam a negar a pandemia nas redes 
sociais. Neste universo, as versões da rea-
lidade são alternativas. Os números de 
infetados e mortos por covid-19 são fal-
sos ou desvalorizados e, muitas vezes, 
até ridicularizados. A mensagem ques-
tiona, sem exceção, a gravidade da doen-
ça e as medidas de confinamento apli-
cadas pelo Governo para travá-la. Os 
outros problemas (sociais e de saúde) 
são, por regra, mais valorizados; e a pan-
demia não tem impacto no incremento 
de nenhum. 

Aos argumentos já referidos, somam-
se ainda exemplos de presumíveis Eldo-
rados. A estratégia usada pela Suécia 
para combater a pandemia é frequen-
temente mencionada e exaltada. Embo-
ra, normalmente, sem que a informa-
ção chegue completa. Por exemplo, na 
semana passada, no mesmo dia em que 
o Governo sueco anunciou a redução 
para metade dos lugares em comboios 
e autocarros para prevenir a propaga-
ção do novo coronavírus antes das férias 
de Carnaval e da Páscoa, várias destas 
pessoas e grupos continuaram a publi-
car vídeos e artigos do suposto “mila-
gre” que se vive naquele país. E nesse 
mesmo dia, enquanto Anders Tegnell,  
epidemiologista-chefe da Agência de 
Saúde Pública sueca, confirmava que se 

Zoom //B Fake News

deve “evitar juntar muitas pessoas”, 
vários destes grupos insistam no apelo 
à desobediência civil e ao regresso à nor-
malidade em Portugal. 

O i selecionou quatro projetos que atuam 
no Facebook e Youtube, com dezenas de 
milhares de seguidores cada; e milhões 
de visitas semanais (muitas vezes das 
mesmas pessoas): Médicos pela Verda-
de – entretanto suspenso no passado dia 
8 –, Quero Emigrar, Notícias de Portu-
gal (ex-Jornalistas pela Verdade) e o blo-
gue e canal do ativista João Tilly.   

Contactados pelo nosso jornal, todos 
foram unânimes em distanciar-se de 
motivações ideológicas ou ligações polí-
tico-partidárias, alegando, por outro lado, 
que o trabalho realizado visa apenas o 
bem maior de informar e esclarecer a 
população. Sobre a pandemia de covid-
19, mas também sobre a alegada corrup-
ção que grassa no país. A mensagem polí-
tica e a oposição ao Governo de António 
Costa são, porém, omnipresentes. 

Em 2013, Alfredo Rodrigues criou o 
projeto “Quero Emigrar” no Facebook 
com o objetivo de dar a conhecer a sua 
experiência e a de outros emigrantes por-
tugueses. Mas, pouco depois, a missão 
alterou-se radicalmente, depois de des-
pertar para “a corrupção endémica vigen-
te no nosso país”. “O projeto passou a 
abordar esta temática, no sentido de dar 
aos restantes cidadãos portugueses infor-

mações que lhes permitissem chegar às 
suas próprias conclusões através das 
suas próprias investigações. Portanto, 
em jeito de resumo: no fundo este pro-
jeto Quero Emigrar pretende despertar 
consciências através de informações difí-
ceis de obter nos grandes media em horá-
rio nobre”.  

Alfredo Rodrigues desdobra-se em 
vídeos e entrevistas para negar a gravi-
dade da pandemia e, em simultâneo, 
aumentar o volume das críticas ao Gover-
no e às autoridades de saúde. O Quero 
Emigrar tornou-se espaço para o pen-
samento contracorrente. Foi precisa-
mente numa destas entrevistas ao médi-
co negacionista Gabriel Branco que sur-
giu a ideia de se dar um novo passo: criar 
o movimento Médicos pela Verdade (no 
qual Alfredo Rodrigues assumiu o papel 
de coordenador de conteúdos), com o 
objetivo de partilhar desinformação 
sobre a covid-19. E, neste caso, o media-
tismo foi enorme. 

Margarida Gomes de Oliveira, rosto 
dos Médicos pela Verdade – entretanto 
alvo de um processo disciplinar e sus-
pensa por seis meses pela Ordem dos 
Médicos (pena ainda passível de recur-
so e, por isso, por executar) –, afirma ao 
i que “o projeto não é, nem nunca foi 
político e as ideologias dos seus mem-
bros são diversas abrangendo todo o 
espetro desde a esquerda à direita. Se 

existem ou não filiações partidárias entre 
nós não é importante, pois esse nunca 
foi um quesito para a admissão. A nos-
sa motivação é cívica, científica e clíni-
ca nunca foi política, embora o desen-
rolar dos acontecimentos cada vez tenha 
menos a ver com ciência”.  

A responsável rejeita o epítome de nega-
cionista, considerando-o até “ofensivo e 
injusto”. “Consideramos a designação 
ofensiva, pois até dia 20 de março de 2020 
‘negacionistas’ eram todos os que nega-

“Estes grupos não estão 
preocupados se as 

informações são 
verdadeiras ou falsas.  

O importante é chamar a 
atenção”,  

diz Gustavc Cardoso
“A forma como 
respondemos ao 

desconforto [da covid-
19] será pela aceitação 
de informação, mesmo 

que falsa”, afirma 
Daniela Nogueira 
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01    Daniela Nogueira não 
tem dúvidas que o 
“medo” e a “tristeza” no 
contexto da pandemia 
levou milhares de 
pessoas a “acreditarem” 
nas teoria da 
conspiração que 
desvalorizam a covid-19. 
“Somos todos potenciais 
alvos e disseminadores 
de notícias falsas”, alerta 
DR 

 
02    As notícias falsas 

“nascem” e espalham-se 
nas redes sociais, 
chegando ao mundo real 
através de 
manifestações. As 
empresas trabalham com 
as autoridades para, a 
médio prazo, 
encontrarem um antídoto 
para travarem o 
fenómeno antes das 
consequências para a 
comunidade 
GRUPO PELA LIBERDADE E VERDADE

vam o holocausto nos quais jamais nos 
incluímos. E consideramos esta designa-
ção injusta e de má índole, embora pare-
ça ter vindo para ficar no léxico mundial 
o que nos parece mais um sinal de quão 
doente está a sociedade quando, na falta 
de argumentos, adjetiva aqueles que não 
compreende, não tem grandeza para acei-
tar ou não tem conhecimento nem sabe-
doria para refutar”, diz, acrescentando 
ainda que a forma como a maioria rea-
giu ao movimento permitiu-lhe refletir 
que “para além da sociedade, também a 
democracia está doente”. 

Embora não o admitam abertamente, 
as pessoas e grupos de fake news que 
pululam pelas redes sociais têm normal-
mente ligações mais próximas do que 
aquilo que revelam. Outro exemplo é o 
projeto de João Tilly, professor, ativista 
político, líder da distrital de Viseu do Che-
ga de André Ventura, e profícuo produ-
tor de vídeos de propaganda no Youtu-
be. Neste caso, o registo é de combate e 
denúncia totais “contra o regime socia-
lista”, que designa de “social-corrupto”. 
Acusado de ser uma voz da extrema-
direita portuguesa, Tilly rejeita: “Não leio 
críticas nenhumas a meu respeito. Aqui 
não há extrema-direita nenhuma. Há 
uma convicção profunda de que Portu-
gal tem sido destruído e delapidado pela 
autodenominada  ‘esquerda’ dos compa-
drios, nepotismo e negócios de milhões, 

que de esquerda nada tem”. “Portugal 
tem sido empobrecido pela esquerda, 
apoiada pela extrema-esquerda igual-
mente anacrónica e sem sentido numa 
Europa desenvolvida no século XXI. Não 
existe extrema-esquerda em lado nenhum 
na Europa exceto em Portugal e Espa-
nha. Qual delas a pior e mais degradan-
te? A esquerda náufraga da história neces-
sita agarrar-se a bandeiras por ela pró-
pria fabricadas, como o ‘racismo’ e a 
‘confusão de sexos’ para não ser exter-
minada pela inteligência do século XXI”, 
afirma. O diálogo adota este registo exclu-
sivamente. A pandemia e a gestão da 
mesma é, apenas, mais um argumento 
para “atacar”. 

 
A “CULPA” DAS REDES SOCIAIS “Aquilo 
que é falso, mentira, inverdade, o que 
não é autêntico, também alimenta o fun-
cionamento do sistema. As próprias 
empresas lucram com estes fenómenos”, 
explica ao i Gustavo Cardoso. De acordo 
com a revista The Lancet, os conteúdo 
das pessoas e dos grupos de notícias fal-
sas valem algo como mil milhões de dóla-
res de receita anual para as empresas 
que detêm as principais redes sociais. 
Perante os lucros, Facebook e outras têm 
sido brandas. 

“O que se tem visto é que só quando há 
ações reais é que, efetivamente, há uma 
reação e uma ação por parte destas empre-

sas. Apenas após a invasão do Capitólio, 
nos Estados Unidos, depois de morre-
rem pessoas, é que as redes sociais como 
o Twitter, o Facebook ou o Youtube deci-
diram reagir, bloqueando as contas de 
Donald Trump e de um conjunto de pes-
soas e grupos que difundiam mensagens 
e teorias conspirativas. Isto é autentica-
mente viver no fio da navalha, deixando 
que as coisas avancem até este ponto”, 
diz o professor. 

Gustavo Cardoso acredita que o futu-
ro imediato representa um desafio para 
as redes sociais. E o seu compromisso 
com a sociedade terá de ser, inevitavel-
mente, assumido de forma diferente do 
que foi até aqui – a responsabilidade pelos 
conteúdos que as plataformas albergam 
tem de ser assumido. “Temos de encon-
trar um mecanismo para adaptar este 
sistema dos media. Hoje, as redes sociais 
são demasiado grandes e, por isso, vai 
ser necessários os Estados ajudarem nes-
te controlo. É claro que temos de salva-
guardar as liberdades e garantias, mas, 
ao mesmo tempo, temos de encontrar, 
a médio prazo, ferramentas que nos per-
mitam travar alguns fenómenos que pre-
judicam o grupo. Temos de impedir a 
divulgação de desinformação que pode 
provocar que aconteçam coisas muitas 
negativas, como já se tem vindo a assis-
tir. Já aprendemos a fazer isso com a 
televisão, com a rádio e com os jornais 

e vamos, certamente,  aprender a fazer 
isso com as redes sociais”, afirma. Mas 
até onde pode ir a ação das redes sociais 
para travar estas pessoas e grupos? “O 
princípio base é a lei. Tudo o que é proi-
bido por lei na vida real é, igualmente, 
proibido por lei nas redes sociais. A ques-
tão que se tem colocado é se nas redes 
sociais existem pessoas para identificar 
e, depois, punir quem infringe a lei”, diz 
o professor do ISCTE-IUL.  

 A fechar o diálogo, Gustavo Cardoso 
deixa, todavia, uma mensagem de con-
fiança, pois embora o fenómeno tenha 
alastrado com a pandemia continua 
ainda a merecer o estatuto de margi-
nal: “É verdade que há pessoas que pro-
duzem fake news, mas trata-se de um 
grupo ainda muito reduzido no quadro 
da população. E isto também vale para 
as pessoas que partilham esses conteú-
dos. Ao contrário da democracia, em 
que a validação é quantitativa, nas redes 
sociais ela é qualitativa. Quem faz mais 
ruído parece que se encontra em maior 
número, mas, na realidade, as coisas 
não são bem assim. E enquanto não 
percebermos isto vamos continuar mui-
to preocupados. O problema aparenta 
ser grande, mas, na realidade, não é 
assim tanto. As centenas de milhares 
de ‘likes’ ou de visualizações não cor-
respondem exatamente ao número real 
de pessoas”, conclui.

02
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Nascido em 1955, no estado do Rio de Janeiro, D. Luiz Fernando Lisboa cresceu 
num Brasil de movimentos populares e padres ativistas, onde a teologia da 
libertação era uma referência de peso. Chegou a ser detido pela ditadura militar, 
mas isso não o impediu de seguir o seu sonho de ser missionário em África, um 
continente que, à semelhança do Brasil, ainda enfrenta o peso da sua colonização.

Zoom //B Entrevista
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Nos primeiros dias de 2020, já se ouviam 
rumores da tragédia em Cabo Delgado, de 
grupos jiadistas que assolavam o norte da 
província, massacrando gente e incendian-
do aldeias. Mas tropas moçambicanas sela-
ram a região, não havia jornalista que con-
seguisse passar, ouviam-se apenas relatos 
isolados, sempre com as autoridades a 
garantir que tudo não passava de mero 
banditismo. Até que, finalmente, o bispo 
de Pemba, dom Luiz Fernando Lisboa, veio 
a público denunciar a escala da tragédia, 
que uma maré de refugiados fugia de suas 
casas, inundara a capital distrital e preci-
sava de ajuda imediata. Já havia pelo menos 
500 mortos na província, garantiu o bispo, 
cuja mensagem ressoou na imprensa inter-
nacional. Não foi uma denuncia sem con-
sequências. Da última vez que o i falou com 
Dom Luiz, acusavam-no de alarmismo, 
“bispo semeia ódio”, acusava o jornal moçam-
bicano Público, que apelava à sua expul-
são do país – desde então, registaram-se 
milhares de mortos, com centenas de milha-
res de deslocados. O sacerdote brasileiro, 
que chegou a Pemba há vinte anos, como 
missionário, nunca desarmou. Deixa Moçam-
bique a pedido do Papa Francisco, para 
Cachoeiro de Itapemirim, em Espírito San-
to, recebendo o título de arcebispo. Regres-
sa ao Brasil onde cresceu, onde enfrentou 
a ditadura militar, que o chegou a prender, 
numa época de padres revoltosos e movi-
mentos populares – “na América Latina 
toda, temos muitos mártires desses tem-
pos de militarismo”, lembra Dom Luiz. 
Nota com alegria que, sob a alçada do Papa 
Francisco, “a Igreja não é mais eurocên-
trica”, mas lamenta reencontrar um Bra-
sil em plena “onda neoconservadora”. Vol-
ta com a consciência de ter feito o que podia 
fazer por Cabo Delgado, sem nunca se 
impor aos costumes locais. “Nós lembra-
mos sempre aquele texto de Moisés, quan-
do Deus lhe diz: Cuidado, tire as sandálias 
porque essa terra é santa”, diz o missioná-
rio. “Quando vamos em missão, vamos para 
dialogar, não para transportar ideias da 
nossa igreja de origem”. 
 
Após tantos anos em Pemba, quão difícil 
vai ser a despedida? 
É uma sensação um pouco de dor, porque 
eu amo muito aquele povo, e sempre quis 
ser missionário em África. Mas também 
saio com a tranquilidade que fiz aquilo 
que podia ter feito. A nossa vida é a mis-
são, e é missão em qualquer lugar. Você 
vai e continua o trabalho. 

Imagino que seja particularmente difícil 
sair numa altura em que a província 
enfrenta tantas dificuldades, em que há 
uma insurreição terrorista. 
Sim, é um pouco complicado. Mas todos 
os missionários e missionárias em Pem-
ba procuram dar o máximo de si a aju-
dar as pessoas que estão deslocadas naque-
la guerra. Então o bispo sai, vem outro, e 
os missionários e missionárias continuam 
a seguir. 
Pode dizer-se que foi das primeiras 
vozes a expor o que se vivia na 
província. Até denunciar o que se vivia, 
falava-se muito menos da situação. 
Sente orgulho nesse papel, de chamar a 
atenção internacional para o conflito 
em Cabo Delgado? 
Na verdade, a voz da Igreja sempre este-
ve presente. Nós nunca deixámos de falar. 
E isso ajudou a chamar a atenção, a des-
pertar Moçambique e algumas pessoas 
noutras partes do mundo. Penso que esse 

é o trabalho da Igreja. Ser voz daqueles 
que não têm voz, fazer a sua parte na cons-
trução de um mundo melhor.  
Da última vez que falámos foi logo após 
fazer esse apelo, e recordo-me que 
houve uma oposição muito dura de 
meios de comunicação moçambicanos, 
as próprias autoridades não ficaram 
satisfeitas que se soubesse o que se 
passava na província. Imagino que 
tenha sido uma altura complicada. 
Sim. Houve, de certa forma, uma tentati-
va de negar ou de esconder a guerra. Mas 
chegou a um ponto que não era possível 
mais esconder a guerra, não há mais como, 
porque está escancarada. E foi muito, mui-
to importante a palavra e o trabalho do 
Santo Padre, ao aproximar-se mais de 
Moçambique, ao falar connosco, ao man-

dar mensagens, ao telefonar para nós, ao 
colaborar. Ele acabou escancarando a guer-
ra, e provocando mais pessoas a ajudar, a 
não serem indiferentes a Cabo Delgado. 
Imagino que nos seus últimos anos em 
Pemba, subitamente a sua atividade 
tenha deixado de poder ser apenas 
pastoral. Passou a focar-se no apoio à 
maré de gente que chegava à cidade. 
Sim, mas isso também é pastoral. Esse é 
o trabalho da Igreja. A Igreja, Jesus ele 
pregava, mas também ele curava os doen-
tes, dava pão para quem tinha fome. Então 
à pessoas que acham uma coisa especial, 
quando a Igreja faz um trabalho social, 
quando a Igreja fala a verdade. Jesus fazia 
tudo isso. Quer dizer, evangelizar não é 
só pregar a palavra de Deus. A palavra de 
Deus se prega também com atitudes con-
cretas. Quando havia uma multidão seguin-
do Jesus, ele disse aos discípulos: ‘Dai vós 
mesmos de comer a essa gente’. E com os 
discípulos ele ensinou a multidão a repar-

tir. E houve pão, e sobrou, 
e todo o mundo comeu. 
Eu penso que nós pre-
cisamos de ajudar a 
sociedade hoje a repar-
tir mais. Se houvesse 
mais partilha, ninguém 
passaria fome. Se hou-
vesse mais recursos, nin-
guém morreria; mesmo 
agora nesta situação de 
vacinas. Não e justo que 
os países mais ricos cor-
ram a vacinar todo o 
mundo e deixem África 
e outros lugares para 
ultimo. São pessoas que 
importam. É preciso que 
haja essa fraternidade 
maior, que nós nos preo-

cupemos uns com os outros. 
Do seu tempo em Pemba, o que guarda 
com maior orgulho? 
São muitas coisas. Mas ultimamente vemos 
uma coisa muito bonita, que é a capacida-
de que os pobres têm de se ajudar uns aos 
outros. Vi famílias muito pobres receben-
do mais uma, duas, ou até três famílias. 
Famílias que têm tão pouco, mas tiveram 
a coragem de repartir o teto, o quintal, as 
panelas, a comida, a roupa. Os moradores 
de Cabo Delgado são um grande exemplo 
de fraternidade, acolhimento e compai-
xão para todo o mundo. Isso deve estimu-
lar-nos, a todos, a aceitarmos o convite do 
Papa Francisco, que escreveu na sua últi-
ma carta encíclica, ‘todos somos irmãos’. 
Todos somos responsáveis uns pelos outros, 
devemos ajudar-nos mutuamente. Não 

pode haver uma pessoa, sobretudo um 
cristão, que vá à Igreja, que ouve a pala-
vra de Deus, comungue, que não ajude o 
seu próximo. Esse não é cristão. Isso nos 
ajuda a não sermos indiferentes. 
Em que momento é que sentiu que Cabo 
Delgado precisava de ajuda? Ao longo 
do tempo, como foi vendo a situação da 
insurreição a escalar? 
Desde que moro em Cabo Delgado, desde 
2001, percebo a necessidade de ajuda. Por-
que a Igreja do terceiro mundo, em Áfri-
ca, e noutros lugares, ela tem um traba-
lho social muito forte. Porque não é pos-
sível evangelizar quem está de barriga 
vazia. Por isso é que Jesus fez a multipli-
cação dos pães. Nós já pedíamos ajuda, 
mas chegou a um momento, quando come-
çou a guerra, que víamos que precisáva-
mos ainda mais de apoio. Porque as pes-
soas começavam a ser despejadas das suas 
aldeias, queimavam as suas casas, e nós 
não tínhamos como acolher essas famí-
lias. Aí começámos a falar, a pedir ajuda, 
e as ajudas começaram a chegar, graças 
a Deus. Nós recebemos um bom volume 
de ajudas, para ajudar bastante gente, e 
ainda continuamos a precisar. Porque a 
guerra não acabou, e, mesmo que a guer-
ra acabe, para reconstruir a vida daque-
las pessoas vai levar muito tempo. Onde 
estiver, tentarei ajudar Cabo Delgado 
Quando olha para Pemba em 2021, e 
recorda Pemba em 2001, que grandes 
diferenças vê? 
Vejo um povo mais pobre do que antes, 
infelizmente. Embora se tenha consegui-
do algumas coisas, tenha havido escolas 
construídas, mais um ou outro hospital, 
aquele é um povo mais empobrecido, por 
falta de políticas públicas, e, ultimamen-
te, por causa da guerra.  
Ou seja, é uma tendência de antes do 
começo da insurreição, em 2017? 
É uma coisa que vem de trás, sim. Aqui-
lo que vejo é que nós estamos sofrendo 
o perigo de uma nova colonização. As 
grandes empresas, as grandes multina-
cionais, chegam e expulsam as pessoas 
das suas terras. Muitas vezes não dão 
qualquer apoio, emprego ou formação 
para as populações locais. Enfim, são tan-
tas coisas que têm acontecido, há um des-
gaste do meio ambiente, uma invasão 
predatória Tudo isso empobrece a popu-
lação e o país, infelizmente. 
Sempre que falámos, e noutras suas 
declarações à imprensa, reparei que 
tem sempre o cuidado de não se referir 
à guerra como uma insurreição 
islâmica, salientando que muçulmanos 

Dom Luiz Lisboa. 
“Houve uma tentativa de 
esconder a guerra, mas 
não há mais como”

JOÃO CAMPOS RODRIGUES (Texto) 
joao.rodrigues@ionline.pt

Os bispo que deu  
o alarme para a 

tragédia em Cabo 
Delgado diz adeus. 

Parte para o seu 
Brasil natal, que 
vive uma “onda 

neoconservadora”.

>>continua na página seguinte

“ Todos os missionários em Pemba  
procuram dar o máximo de si a 
 ajudar as pessoas que estão 
deslocadas naquela guerra” 
 
“O Papa acabou escancarando  
a guerra, e provocando mais pessoas 
a ajudar, a não serem indiferentes  
a Cabo Delgado” 
 
“Houve uma tentativa de negar  
ou de esconder a guerra”
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estão a ser mortos pelos insurrectos, tal 
como cristãos. Vê-se uma preocupação 
para fomentar a coexistência pacífica 
entre religiões. 
Essa preocupação quanto ao diálogo entre 
religiões existe, e é uma das grandes ques-
tões fundamentais, como tem salientado 
o Papa Francisco. Veja que ele tem ido ao 
encontro de muitos grandes líderes reli-
giosos, e vai agora novamente, ao Iraque. 
Porque a religião é muito importante no 
mundo todo. Em Moçambique, nós nun-
ca tivemos um problema entre religiões, 
há uma boa convivência, há trabalho em 
conjunto. A capa que tentam colocar na 
guerra, como se fosse uma guerra religio-
sa, não é verdadeira. Podem usar o nome 
de Deus, o nome de Alá, mas o que está 
por trás disso são interesses económicos, 
isso é o principal.  
Ou seja, a tal segunda colonização de 
que me falou anteriormente?  
Sim, sim.  
Por que acha que o Papa Francisco 
entendeu que fosse tão necessário sair 
de Pemba, sobretudo agora, para 
regressar ao Brasil?  
Talvez o Papa tenha algumas informa-
ções que a gente não tem. E ele achou 
por bem tirar-me neste momento. Tal-
vez seja porque quer que tenha outro 
tipo de experiência. 
Acha que poderá ter alguma a coisa a 
ver com o desagrado das autoridades 
moçambicanas, por ter denunciado o 
que se passava na província? 
Olhe, o Papa é muito conhecedor, muito 
esperto, muito inteligente. E com certeza 
que tem os seus motivos. Eu fico tranqui-
lo, porque confio muito nele. 
Na sua juventude como é que lhe surgiu 
esta vocação missionária? 
Sempre tive muito interesse de ler relatos 
missionários, desde pequeno participei de 
uma igreja que tinha missionários passio-
nistas. Isso me despertou essa vontade de 
ir para África ajudar, de procurar fazer 
alguma coisa, de servir o próximo. E pedi 
durante muitos anos para que Deus me 
desse essa oportunidade. E Deus me deu. 
Fiquei cerca de 20 anos trabalhando em 
África. Agora, o Papa achou por bem que 
eu voltasse. E como nós obedecemos, sabe-
mos que a missão é de Deus, em qualquer 
lugar em que a gente esteja, então volto 
tranquilo, e sem nenhum problema. Cla-
ro que estou triste por deixar Pemba. Gos-
tei muito de ter estado lá, e de ter servido 
aquele povo, e de ter trabalhado junto. 
Mas sou consciente que a minha missão 

dentro da Igreja é servir onde é preciso, 
onde a Igreja acha que tenho que estar. 
Porquê a vocação tão particular por 
África, entre outros continentes? 
Talvez porque sempre ouvimos falar que 
África é um continente muito sofrido. 
Todos nós conhecemos a história de Áfri-
ca, ela foi colonizada, foi repartida como 
se reparte um pedaço de bolo. É um povo 
que teve o seu território, o seu espaço cul-
tural retalhado. Nós víamos programas 
de TV, aqui no Brasil, onde passava o sofri-
mento, na Etiópia, noutros países, e isso 
chocava muito. Se para alguns chocava só 
no âmbito de ter pena, para mim choca-
va e me estimulava. Quero servir, quero 
ajudar esse povo, estar junto. E depois, 
estudando, procurei entender melhor o 
contexto de África, e tudo o que aconte-
ceu, com essa divisão. E também, ultima-
mente, tenho entendido que África passa 
por uma nova colonização, com a explo-
ração dos seus recursos. Deu vontade de 
ir trabalhar lá, agradeço muito a Deus essa 
possibilidade.  
Não posso deixar de reparar que 
cresceu num meio onde era muito forte 
a teologia da Libertação, com todo o 
ênfase no apoio aos mais necessitados, e 
na doutrina social da Igreja. Imagino 
que esse meio o tenha influenciado 
bastante na sua missão. 
Com certeza me estimulou, sempre esti-
ve muito ligado à pastoral mais popular, 
às comunidades eclesiais de base, ao movi-
mento nacional dos direitos humanos aqui 
no Brasil. Estava junto na formação do 
segundo centro de defesa dos direitos 
humanos, trabalhei sempre na formação 
de leigos, teologia popular. Isso me ajudou 
a ter abertura, uma visão diferente. E me 
estimulou o desejo de ser um missionário 
das gentes, ou seja, além das fronteiras. 
Não queria ficar naquela pastoral de con-

servação apenas, do dia-a-dia. Queria fazer 
algo diferente, que exigisse mais de mim. 
Na sua juventude, nos tempos da 
ditadura militar, imagino que fossem 
tempos muito difíceis para quem estava 
envolvido em ação social. 
Sim, no Brasil passámos por esse perío-
do muito difícil, que desejo que nunca 
mais retorne. Esse tempo dos militares 
no lugar indevido, porque militar e polí-
tica, é lugar indevido, e o Brasil sofreu 
muito com isso. Nós, aqueles que traba-
lhavam com direitos humanos, sofremos 
muito, na América Latina toda, temos 
muitos mártires desse tempo do milita-
rismo. Poderia pensar assim, bom, na 
América Latina também tem tanto pro-
blema, no Brasil tem tanto problema, vai 
para África? Mas, na medida que eu fui 
entendendo, a Igreja é missionária, que 
onde quer que eu esteja sou Igreja, estou 
junto do povo, caminhando junto. 
Nesse período negro da ditadura 
militar, houve algum episódio que o 
tenha marcado particularmente? 
Aconteceram muitos episódios. Mas, uma 
coisa normal, infelizmente, que aconte-
ceu comigo, que aconteceu com muitos 
militantes e ativistas pastoralistas, foi 
ser preso num grande movimento popu-
lar por moradia. A população estava a 
reclamar na frente de uma prefeitura, 
diante das autoridades. Estavam lá milha-
res de pessoas, e alguns padres dando 
apoio às comunidades. Eram pessoas 
que foram despejadas, não tinham onde 
ir. Então acamparam na frente de um 
prédio público e ficaram ali durante mui-
tos dias. A polícia estava sempre presen-
te, era violenta, e tentava prender aque-
les que eles achavam que eram líderes, 
os cabeças. Nós não éramos, mas dáva-
mos apoio. Dizíamos para o povo: ‘Nós 
estamos com vocês, a Igreja está com 
vocês’. Nessa altura fui preso, mas era 
normal. E às vezes também sofria de 
ameaças, essas coisas todas. Só fiquei 
preso por algumas horas, porque, naque-
le tempo, por volta de 1984, nós tínha-
mos um trabalho muito forte com advo-
gados dos movimentos populares. Ime-
diatamente moveu-se todo um trabalho 
de defesa, o bispo, que estava fora daque-
le local, viajou e veio ao nosso encontro, 
e em poucas horas nós fomos soltos. Eu 
era um padre jovem, mas o simbólico de 
colocar o padre no camburã – é como 
chamamos no Brasil a parte de trás do 
carro da polícia – e algemar, tudo isso, 
para a polícia naquela época, era um 
trunfo. Mas nós ultrapassámos o pior 
disso, mas era, e continua sendo, uma 

“Claro que estou triste por 
deixar Pemba. Gostei muito 

de ter estado lá, e de ter 
servido aquele povo”., 
confessa ao i o bispo  

Dom Luiz Lisboa

>> continuação da página anterior

das situações que enfrentam defensores 
dos direitos humanos. Essa incompreen-
são e perseguição era normal.  
Imagino que seja algo que o marcou 
profundamente 
Sim. Uma pessoa não podia dizer algu-
ma coisa, questionar, porque era tacha-
do de comunista, baterneiro, de tantas 
outras coisas. Me lembro sempre de uma 
frase de Dom Hélder Câmara, um gran-
de profeta do Brasil, que, se Deus quiser, 
brevemente será santo. Ele dizia: ‘Quan-
do eu dou pão para os pobres, me cha-
mam de santo. Mas quando eu pergun-
to porque é que os pobres não têm pão, 
me chamam de comunista’. Então, naque-
la época, você dizer alguma coisas, dizer 
a verdade, questionar, era visto como 
alguém perigoso. E aliavam sempre isso 
à teologia da libertação, às comunidades 
eclesiais de base, aos sindicatos. Para a 
polícia e para os que estavam no poder, 
era tudo uma coisa só. O que não era ver-
dade. Em muitos momentos havia lutas 
comuns mas, a Igreja sempre fez o seu 
papel no Brasil e sempre foi ameaçada 
por causa disso. Grandes pastores que 
ousaram levantar sua voz tiveram momen-
tos de forte perseguição. 

“Não pode haver um um 
cristão, que vá à Igreja, 

que ouve a palavra  
de Deus, que não ajude  

o seu próximo”

“Os moradores de Cabo 
Delgado são um grande 

exemplo de fraternidade, 
acolhimento e compaixão 

para todo o mundo”

SANTOANTONIO.LIVE
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Pelo que sei, houve períodos em que a 
posição do Vaticano em relação a esses 
padres que se insurgiam contra a 
ditadura militar, foi dúbia. E até anos 
depois falou-se da questão da repartição 
da arquidiocese de São Paulo, todo um 
conjunto de fenómenos vistos como 
sendo feitos para enfraquecer a 
Teologia da Libertação. Assistiu a estes 
processos e a essas estas disputas? 
Sim, passámos por tudo isso. Mas isso sem-

pre aconteceu, na sociedade e também na 
Igreja. A Igreja é feita também de seres 
humanos. Há pessoas que acham que esse 
Papa foi assim, outro foi assado, um fez 
melhor que o outro, isso sempre aconte-
ceu. E a mesma coisa nos encontros inter-
diocesanos com os bispos, com as confe-
rências entre episcopais, é normal.  
Hoje em dia temos o Papa Francisco, o 
primeiro Papa oriundo da América 
Latina, influenciado por tradições 
relativamente progressistas. Sente que 
há mais abertura dentro da Igreja para 
tradições progressistas, como as que 
floresciam no Brasil na sua juventude? 
Não diria para posições progressistas. Pen-
so que o Papa Francisco é o Papa que este 
século precisava, é o Papa certo, no lugar 
certo. O próprio Papa Bento disse, na sua 
renúncia, que ele não conseguia mais. Ele 
não conseguia ter respostas para este 
momento atual do mundo. E o Papa Fran-
cisco tem tido respostas muito claras e 
corajosas. E faz com toda a tranquilidade, 
não perde sono. Esse encontro que tive 
com ele em dezembro foi muito bonito. 
Cheguei a dizer para ele assim: ‘Santo Padre, 
vejo-o muito bem de saúde, disposto, ale-
gre’. Ele disse: ‘Realmente estou. Estou mui-

to bem’ Então é o Papa que o mundo pre-
cisava neste momento. O Espírito Santo 
tem aí a sua atuação, a sua força, a sua 
dinâmica.  
E como é que o Papa Francisco, no 
encontro que teve, reagiu à situação 
em Moçambique, que preocupações é 
que mostrou? 
Ele sempre se preocupou muito com a 
nossa situação lá. Fez vários gestos de pro-
ximidade, falando quando visitou Moçam-
bique, depois rezando em vários momen-
tos, telefonando lá para nós, e depois con-
vidando-nos para ir até ao Vaticano, fazendo 
oferta para ajudar os deslocados. Então 
ele quis muito saber, o que estávamos a 
passar, fez muitas perguntas, deixava que 
eu falasse. Pensei que o nosso encontro 
seria de 3 a 5 minutos, foi de 45 minutos. 
Só nós! Foi muito bom. Foi assim um ges-
to de grande interesse pela periferia. Ele 
é mesmo um Papa do fim do mundo, da 
periferia, e está a trazer a periferia para o 
centro. A Igreja já não é mais eurocêntri-
ca. É uma Igreja muito mais universal. 
Veja os cardeais todos que ele nomeou, é 
uma Igreja que mostra o rosto verdadei-
ro, de várias partes do Mundo. Isso é mui-
to bom porque a Igreja é católica, e cató-

lica significa Universal. Ela não poder ter 
o nome e ser depois da Europa. 
Mencionou que uma das coisas que o 
chamou a África foi o rescaldo da 
colonização, da destruição e separação 
de povos. O próprio Brasil foi vítima 
desses processos. Quando estava no 
Brasil, sentia-se isso? 
Sim, senti muito isso. Quando fiz a minha 
formação, na época do militarismo, vía-
mos como eram tratadas essas populações 
oprimidas, os indígenas, os negros, os sin-
dicalistas, aqueles que levantavam a voz. 
O Brasil passou muito para conseguir con-
quistar direitos. Por isso é que hoje nos 
estarrece quando vemos os direitos sendo 
roubados. Estamos dando passos para trás, 
regredindo na história. Todas as conquis-
tas populares estão em perigo no Brasil, 
por causa dessa onda neoconservadora, e 
até de certa forma fascista, que tem assus-
tado a população. De isso tudo nós tivemos 
experiência, e depois olhamos para África 
vimos essas tendências de forma amplia-
das. Estão a passar aquilo que já passámos, 
mas claro que nós aqui temos muitos mais 
anos de independência. Nós já vimos esse 
processo acontecer, por isso dá essa von-
tade de ajudar nos processos deles. 

“Não é possível 
evangelizar quem está  

de barriga vazia. Por isso 
é que Jesus fez a 

multiplicação dos pães”

“A guerra não acabou,  
e, mesmo que acabe, 

para reconstruir a vida 
daquelas pessoas vai 
levar muito tempo”
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Cartões  
de crédito.  
O que ter  
em conta  
no momento  
da escolha

Numa altura, em que alguns bancos voltam  
a aumentar as comissões bancárias, este  
é o momento ideal para fazer um raio-x ao  
cartão de crédito, uma vez que este também  
conta para as despesas a pagar ao banco.  
Seja qual for o seu perfil, a escolha do cartão  
de crédito deve ser uma tarefa pensada para que 
possa tirar o máximo partido deste método de 
pagamento. A verdade é que a ideia de comprar  
e só pagar depois pode parecer tentadora, mas 
não se esqueça da regra: não existem almoços 
grátis. Por isso, todas as cautelas são poucas na 
seleção e na utilização deste instrumento, que  
até pode ajudar a equilibrar o orçamento familiar.  
Os riscos são vários. Desde logo, o consumidor 
pode escolher um cartão com taxas de juro 
elevadas e, no caso de não pagar as despesas  
a 100%, fica sujeito a encargos acrescidos.  
A segurança também causa preocupações.  
A clonagem e o roubo de dados, sobretudo  
na internet, são perigos reais. Confira os vários 
cuidados a ter em conta.

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

Zoom //B Finanças Pessoais
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Se pagar sempre  
as despesas a 100%,  

o principal critério  
de escolha é o valor  

da anuidade que,  
de preferência,  

deve ser gratuita
DREAMSTIME

1 2 3
Juros Anuidade Taxas

Os cartões de crédito concedem financia-
mento gratuito durante um período que 

varia entre 20 e 50 dias, desde que as des-
pesas sejam pagas a 100%. Ao optar por 

saldar as contas de forma faseada fica ine-
vitavelmente sujeito a juros sobre a dívida. 

As taxas máximas são limitadas pelo Banco 
de Portugal. Embora estejam a descer, con-
tinuam elevadas quando comparadas com 
as praticadas no âmbito de outros tipos de 
financiamento, como o crédito pessoal ou o 
descoberto autorizado das contas à ordem. 
Por isso, já sabe, se não conseguir pagar 

toda a dívida, tente saldar o máximo possí-
vel. Não se esqueça que as dívidas relativas 

a estes cartões apresentam sempre um 
grande peso nas situações de incumpri-

mento associadas ao crédito.

Se pagar sempre as despesas a 100%, o 
principal critério de escolha é o valor da 
anuidade que, de preferência, deve ser 
gratuita. Analise também a opção de 

cash-back, que consiste na devolução na 
conta-cartão de uma percentagem do 

valor das despesas. Tenha em conta que, 
se houver anuidade, esta acabará por ser 
um peso, mesmo que pague sempre as 

dívidas na totalidade. 

Se tenciona utilizar o cartão para saldar 
montantes mais avultados de forma 

faseada, terá de pagar juros. Neste caso, 
o critério de escolha deverá ser não o 

valor da taxa anual nominal (TAN), mas o 
da taxa anual de encargos efetiva global 

(TAEG), que reflete o real custo do crédito, 
incluindo anuidades e impostos. Opte 

sempre pela TAEG mais baixa.

7 8 9
Internet Problemas Extratos

Não se esqueça de que é aqui que pode 
encontrar os maiores perigos de fraude 

envolvendo cartões de crédito, apesar de a 
internet ser muito útil para fazer pagamentos. 

Por norma, há sempre uma grande tentação de 
encontrar informações pessoais e dados deste 
tipo de cartões. Por isso mesmo, os cuidados 
devem ser redobrados. Antes de efetuar um 

pagamento, assegure-se de que está a utilizar 
uma ligação segura: confirme se o endereço 
começa com https:\\ e se surge o símbolo de 
um cadeado junto do mesmo. Evite ainda as 
redes sem fios públicas. E nos terminais de 

pagamento automático não introduza o código 
pessoal mais do que uma vez, exceto se surgir 
uma mensagem de que a primeira tentativa foi 
anulada ou mal sucedida. Tenha também em 

conta outras formas de pagamento mais seguras, 
como o MB Way, MBNet ou o Verified by Visa. 

Aja de imediato se verificar que foi alvo de 
fraude. A partir do momento em que 

denunciar a situação deixa de ter 
responsabilidades sobre eventuais 

utilizações fraudulentas. Caso já tenha 
ocorrido uma transação indevida, a lei 

prevê que a responsabilidade do titular do 
cartão seja limitada a 150 euros. No 

entanto, há alguns cartões que incluem 
um seguro contra utilizações abusivas.

Outra forma de detetar fraudes é conferir 
os extratos mensais. Desta forma, não só 
consegue controlar os seus gastos como 
pode detetar qualquer eventual operação 
não autorizada. Se isso acontecer, deve 

comunicar de imediato ao emissor. 
Também pode consultar os movimentos 
do cartão pela internet, no portal do seu 

banco.

4 5 6
Fidelização Levantamentos Segurança

Há muitos cartões de crédito que disponibili-
zam programas de descontos ou fidelização. 
Neste caso, a utilização do cartão dá direito à 
acumulação de pontos que podem ser troca-
dos por descontos em empresas associadas. 
Mas verifique se as vantagens proporcionadas 
são realmente interessantes e se os descon-

tos justificam as eventuais anuidades que terá 
de suportar. Por exemplo, se obtiver um des-
conto de 20 euros num produto que lhe inte-
ressa mas, para tal, fica sujeito a uma anuida-

de de 50 euros, se não pagar a dívida a 
100%, isso não representa um bom negócio. 

Todos os cartões de crédito podem ser utiliza-
dos no Multibanco para realizar as mais diver-
sas operações. No entanto, se não possuir a 

chamada função Multibanco, qualquer opera-
ção implica a movimentação da conta-cartão, 
ou seja, a utilização do crédito associado, e 
não dos montantes disponíveis na conta à 

ordem. Assim, estará a utilizar o crédito mes-
mo que não o deseje e ficará sujeito a comis-
sões. Por exemplo, se levantar dinheiro, tem 

de pagar uma taxa designada por cash 
advance, habitualmente composta por um 
montante fixo somado a uma percentagem 

do valor retirado, que ronda os 4%. 

Tenha em conta alguns procedimentos de 
segurança básicos, como não guardar o 
código junto do cartão, rejeitar o uso em 

terminais de pagamento que não pareçam 
fidedignos e manter o cartão debaixo de 

vista quando fizer uma transação. Ao 
seguir estes cuidados, evita que a 

informação na banda magnética ou no 
chip seja clonada, ou seja, que alguém 
possa copiar o cartão ou até utilizar a 

informação pessoal para efetuar 
transações abusivas. 

CUIDADOS A TER



—15 fevereiro 202120

OpiniõesC

Ai os Açores e outras realidades do burgo

CONTA CORRENTE

Nos Açores, em resultado das eleições 
regionais, emergiu uma coligação bota-
a-abaixo similar à criada em 2015 por 
António Costa para impedir de gover-
nar quem foi mais votado, que com o 
impulso populista do Chega, está a fazer 
em muitos aspetos, o contrário do que 
tinham enunciado na campanha elei-
toral para enganar eleitor. Tenho pelos 
Açores, pela terra e pelas suas gentes, 
uma profunda admiração forjada na 
realização de várias campanhas eleito-
rais. Para quem não conhece não é um 
território de fácil compreensão, porque 
há vivências, problemas e circunstân-
cias em que é importante ter a noção 
da exigência da dispersão por 9 ilhas, 
pelas de identidade, diversidade e resi-
liência. Nunca percebi por que razão, 
os Açores não se posicionam melhor a 
sua especificidade e as potencialidades 
no todo nacional, fomentando um maior 
conhecimento dos portugueses dessa 
realidade e colocando-se em melhor 
posição pública e mediática para defen-
der e “vender” os Açores. Por estes dias, 
de governação do PSD, em coligação 
com o CDS e o PPM, e com acordo par-
lamentar com o Iniciativa Liberal e o 
Chega, de “olha para o que eu faço e 
não para o que eu disse”, assiste-se a 
uma efusiva dança de cadeiras, à para-
lisia de início de mandato e à falta de 

consistência de uma solução governa-
tiva que, bebendo à doutrina instalada 
na República, dá sinais de abdicar do 
acervo autonómico como ele era enten-
dido. Ver o líder do Chega fazer dos Aço-
res laboratório de ensaio e abordar a 
realidade política regional como uma 
projeção dos estados de alma da Repú-
blica é a sanção maior para os Autono-
mistas que não fizeram tudo para sal-
vaguardar as margens de liberdade e 
de governo próprio que sempre invo-
caram. A solidez e persistência da solu-
ção implicará danos irreparáveis no 
conceito de Autonomia que vigorou, 
restando saber como se acomoda no 
pensamento e nas perceções dos elei-
tores, que votaram e pelo voto, abriram 
as portas a esse tipo de soluções. Os 
Açores estão a servir de testes e estão 
à prova. Vasco Cordeiro esteve contra 
a abertura do precedente de 2015, Car-
los César validou-o como presidente do 
PS, os Açores pagam agora uma das 
faturas da solução governativa, num 
momento em que parceiros de aventu-
ra (BE) se comportam como nunca tives-
sem tido nada com isso. E o PS nacio-
nal que deveria evidenciar política e 
mediaticamente a realidade da atual 
governação regional, mantém-se com 
o quadro de atitude dos últimos anos: 
tudo é acessório, só a manutenção do 
poder central conta. 
No plano das latitudes e longitudes gerais, 
uma vez mais, o confinamento, a bom-
ba atómica do combate à pandemia, está 
a produzir os efeitos pretendidos de 
achatamento do surto, dos internamen-
tos e das fatalidades, bastando um raio 
de sol nos resultados para se falar de 
imediato em regresso a dinâmicas ante-
riores. O cansaço é muito, mas as con-
tradições e os disparates conseguem ser 

em monta superior, em nada contribuin-
do para o quadro mental geral. 
É espantoso como a mudança de uma 
peça, por si só, sem alterar a realidade 
consegue produzir efeitos de achamen-
to da pressão popular e mediática. Na 
equipa de gestão do plano de vacina-
ção, saiu um civil, assumiu um militar, 
é o que baste que se percecione que a 
realidade concreta, da falta de vacinas, 
de organização, de assertividade da 
comunicação e de senso, foi superada, 
mas não foi. 
Enquanto prosseguem os números mediá-
ticos de Pirro em volta da vacinação com 
as doses que existem, menos, muito 
menos do que era expectável e estava 
planeado, prosseguem vários dispara-
tes na condução do ataque à pandemia: 
 – sabe-se pelo estrangeiro de apoios de 
países à resposta médica em território 
nacional; 
 – membros do governo, certamente 
preocupados com a devastação da ima-
gem internacional do país, desmultipli-
cam-se em entrevistas em que assumem 
mais lá fora do que o governo assume 
em Portugal e junto dos portugueses; 
 – a diretora geral da saúde fala em capa-
cidade de administração de 100 mil vaci-
nas por dia quando há um evidente exis-
tir um problema de entrega de doses 
pelas farmacêuticas com impactos rele-
vantes no plano nacional de vacinação, 
com deslizamento do calendário rumo 
ao fim do ano; 
 – há mais de três semanas que Alema-
nha, França e Áustria tornam obrigató-
rio o uso de máscaras FFP2 para usar 
nos locais públicos, em Portugal, com as 
estirpes mais agressivas presentes entre 
a população, estuda-se a possibilidade; 
 – o “marialvismo” de uns espécimes 
proprietários de um estabelecimento 

comercial de restauração em não res-
peitar regras definidas por um Estado 
de Direito Democrático, num cenário 
de confinamento geral, de mortes e de 
insustentabilidade da resposta do Ser-
viço Nacional de Saúde, é um ultraje, 
que deveria ser punido sem contempla-
ções. Vão gozar com outros e para outra 
longitude! 
 – segundo o Banco Central Europeu, 
Portugal é o terceiro país da zona euro 
que menos gasta no combate à crise pro-
vocada pela pandemia de covid-19. Alguém 
deveria explicar o sentido disto! 
A pandemia comprovou a existência de 
um amplo caderno de encargos cívicos 
e comunitários em rota para o meio 
século de Democracia. Antes de excen-
tricidades, Portugal precisa de ser um 
país de coisas simples, inteligíveis, esti-
mulantes, com sentido de justiça, equi-
dade, solidariedade e coesão, em que se 
fale verdade e respeite a diferença. Será 
pedir demais? 
 
NOTAS FINAIS 
FALTA DE SENSO. Boa parte dos cha-
mados independentes em autárquicas 
são ex-militantes dos partidos, que tive-
ram as ambições pessoais não corres-
pondidas. Daí a querer introduzir entro-
pias nos processos das candidaturas é 
um disparate similar ao combate aos 
populismos. É querer ir às consequên-
cias em vez de atacar as causas. 
FALTA DE TUDO. Portugal é dos últi-
mos na 5G. O Governo entregou à ANA-
COM a gestão do processo. Despertou 
para a vida agora, depois da incompe-
tência do regulador, e descobriu que 
para ter 5G era bom que boa parte do 
país tivesse antes 4G. 
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A crise vai ser mais mais profunda e vai custar  
mais vidas e sofrimento do que se esperava.

1. Quem desatento ouve o Governo 
não resta alternativa senão concluir 
que o Estado empreende um esfor-
ço orçamental monumental para 
responder à frente sanitária, eco-
nómica e social. O Governo, afano-
samente, propaga esse mito à cus-
ta de uma torrente infindável de 
anúncios. Porém, os dados oficiais 
arruínam esta narrativa. Dos 39 paí-
ses estudados pela OCDE, apenas 
três mobilizam menos apoios para 
atenuar a devastação que se faz sen-
tir; na União Europeia, o cenário 
ainda é mais desolador, segundo o 
BCE, Portugal está no penúltimo 
lugar no que respeita a esforço orça-
mental para combater a pandemia 
e, em 2021, não haverá melhorias 
substâncias. Se somos dos que regis-
tam maior quebra na economia e 
um dos que menos apoia, então não 
é preciso ser um douto matemáti-
co para antever o que se perfila no 
horizonte.  

2. Quem desatento ouve o Gover-
no pode julgar que se o Estado não 
apoia mais é porque não pode, não 
porque não quer. Ora, uma vez mais, 
não é esse o caso. O Estado gastou 
em 2020 menos do que tinha pre-
visto no orçamento de estado, já em 
vigor antes da pandemia. O leitor 
poder-se-á recordar de, em julho 

de 2020, para acomodar os aumen-
tos de despesa que a pandemia acar-
retaria nas suas múltiplas dimen-
sões, ter sido aprovado um orça-
mento retificativo para 2020, o qual 
elevava o montante de despesa per-
mitido em 13 mil milhões de euros. 
O relato dispensa conclusão. 

3. Os apoios a empresários e tra-
balhadores são, além de insuficien-
tes, caóticos. Excluem quem não 
devem – alguns já corrigidos, após 
intenso labor – como sócios-geren-
tes, empresários em nome indivi-
dual com contabilidade simplifica-
da, empresas criadas em 2020, seto-
res de atividade, etc., etc., etc.; são 
anunciados, porém nunca cumpri-
dos; concretizados, mas para um 
universo muito menor do que esta-
va previsto; abertos e encerrados 
sem que os destinatários os conhe-
çam. Desgraçadamente. 

4. Alguns poderiam obstar que 
Portugal não apoia tanto porque 
tem uma dívida pública pesada e 
menor margem orçamental. É um 
ponto respeitável. Porém, fosse essa 
a opção do Governo, não se teria 
dedicado a anunciar o que na boca 
dos governantes parecem ser mui-
tos apoios. Por outro lado, discor-
do dessa orientação. Nos próximos 
meses, é provável que a vacina reduz 
brutalmente a mortalidade, oxalá, 
o que significa que a economia vai 
reabrir. Com a meta mais próxima, 
um horizonte mais previsível, impor-
ta criar todas as condições para sal-
var empresas e emprego. Isso só é 
possível com apoios mais expressi-
vos e, sobretudo, em tempo! 

 
Deputado

Órgãos de comunicação nacional e 
internacional deram conta que “Em 
meados de janeiro de 2020, um res-
ponsável pela comunicação de crise 
da Comissão Europeia em Bruxelas, 
perguntou ao seu chefe se deviam 
preparar informação e umas “lines to 
take” sobre o assunto. 

O chefe mostrou-se surpreendido: 
“Porquê? As questões da saúde são 
competência dos estados-membros”. 

Este diálogo terá tido lugar quando 
o mundo era invadido de notícias 
sobre um misterioso vírus na China. 

E quando os 27 chefes de Estado e 
de Governo da UE se reuniram para 
uma cimeira na capital europeia, res-
saltou a identificação entre países 
‘frugais’ e estados ‘amigos da coesão’, 
um espetáculo de discórdia em que o 
vírus mereceu apenas umas palavras 
de circunstância. 

Poucas semanas depois, a Europa 
tornava-se o epicentro da pandemia e 
da mortandade. 

Os países fecharam fronteiras, os 
pedidos de ajuda de Itália foram 
ignorados e alguns estados proibiram 
mesmo a exportação de material 
médico. 

Hoje com o relativo insucesso da 
vacinação, percebem-se melhor as 
fragilidades da Europa, não sendo 
exercício fácil antecipar o lastro de 
consequências na vida dos europeus. 

Custa assim a crer que uma Europa 
de ambição monetária e economica-
mente integradora, comece por não 
ter ainda um programa de infraes-
truturas e ações para casos extraor-
dinários como situações de emergên-
cia pandémica ,  demorando a perce-
ber a sua natureza global. 

Mudou de agulha por via dos factos 
em presença e da sua amplitude, ao 
assumir a aquisição global de vacinas 
para debelar a pandemia. 

Simplesmente hoje se constata que 
o voluntarismo não chega para vaci-

nar milhões em pouco tempo, multi-
plicando-se os lamentos por todo o 
lado e as promessas de exigência para 
com o setor da química medicamen-
tosa, produtor da vacinas nas suas 
diversas formulações compósitas. 

Mas a questão é outra. 
A Europa não é a mesma do ponto 

de vista industrial e auto-suficiência 
em produtos industriais. 

A parte da indústria no valor acres-
centado bruto produzido na UE dimi-
nuiu para cerca de 16 % do PIB, na 
década passada, havendo agora como 
bandeira da Comissão Europeia 
“reindustrializar a Europa” aumen-
tando a participação da indústria na 
produção do continente, dos 15,6% de 
hoje para 20% até 2030. 

O verdadeiro desafio é evitar que a 
desindustrialização se intensifique, 
mas o problema é que muitas empre-
sas estão sob fogo cruzado da concor-
rência. 

A indústria europeia é desafiada 
pelo setor manufatureiro dos Estados 
Unidos, revitalizado pela queda dos 
custos de energia, graças em grande 
parte à exploração bem-sucedida de 
gás de xisto. 

Por outro, os exportadores chine-
ses, são sustentados por crédito 
abundante e barato do governo e de 
baixo custo. 

E em Portugal? 
 Como nota a SMEunited, a organi-

zação europeia que reúne os empre-
sários, “as PME portuguesas sofrem 
dez vezes mais os constrangimentos 
da burocracia” que as grandes 
empresas. 

Política industrial não há, já para 
não falar da burocracia que não sen-
sibiliza nenhuma governamental 
estrutura para o tema. 

 Segundo a mesma fonte, especial-
mente revelador é o facto de, p.e. “as 
PME portuguesas precisarem de 243 
horas por ano para tratar dos impos-
tos, contra 171 das congéneres euro-
peias”. 

 Aqui chegados, como não estar a 
Europa a vacinar-se a conta-gotas, 
comparativamente com outras reali-
dades de blocos económicos no mun-
do onde a indústria não foi abando-
nada? 

 
 Jurista

Vacinação a conta-gotas

Carlos Pinto

OPINIÃO

 Quem desatento ouve o Governo pode julgar que 
se o Estado não apoia mais é porque não pode, não 
porque não quer. Uma vez mais, não é esse o caso.

Perplexidades

Cristóvão Norte

Apoios são considerados insuficientes MAFALDA GOMES
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O falecido apresentador  
de televisão e radialista 

Larry King deixou  
a sua fortuna milionária  

aos seus três filhos vivos
DREAMSTIME

Três semanas depois da morte de Larry 
King foram revelados, através da revis-
ta US Weekly, os detalhes do testamen-
to do apresentador de televisão, que 
entrevistou personalidades de todos os 
setores: desde o cinema, à música, pas-
sando pela política. 

O documento foi elaborado no 17 de 
outubro de 2019, escrito à mão, e ins-
truía que a sua fortuna fosse repartida 
igualmente pelos seus cinco filhos. “Este 

é o meu último testamento. Deverá 
substituir todos os anteriores. Em caso 
da minha morte em qualquer dia a 
seguir à presente data quero que 100% 
dos meus fundos sejam igualmente divi-
didos entre os meus filhos Andy, Chaia, 
Larry Jr (59), Chance (21) e Cannon 
(20)”, podia ler-se. 

O documento foi elaborado um ano 
antes dos seus filhos Andy e Chaia terem 
morrido, no verão de 2020 – um de ata-
que cardíaco, outro de cancro nos pul-
mões, aos 65 e 51 anos, com uma dife-
rença de 23 dias–  e dois meses depois 

HUGO GEADA  
hugo.geada@ionline.pt 

de ter assinado os papéis de divórcio 
da sua sétima esposa, Shawn Southwick 
King, o que pode explicar a sua ausên-
cia do testamento.  

A esposa, cujo processo de divórcio 
não chegou a ser concluído, disse que 
o apresentador de programas como The 
Larry King Show ou Politicking with 
Larry King, dias antes de morrer, esta-
va reconciliado com o seu destino e, 
através de uma chamada vídeo, as últi-
mas palavras que lhe dirigiu foi “eu 
amo-te, toma conta dos rapazes”.  

De acordo com os documentos, a for-
tuna de King estava avaliada em cerca 
de 2 milhões de dólares (cerca de 1,65 
milhões de euros), no entanto, o Daily 
Mail escreve, citando o site Celebrity 
Net Worth, que o património do apre-
sentador está avaliado em cerca de 50 
milhões de dólares (aproximadamen-
te 41 milhões de euros). 

Apesar de a sua esposa, Shawn 
Southwick King, com quem King teve 
os seus filhos Chance e Cannon, ter fica-
do fora do testamento, esta poderá ter 
direito a algumas regalias. Segundo a 
Lei do estado da Califórnia, a esposa 
possui prioridade para se tornar “ges-
tora especial” da herança depois dos 
irmãos e irmãs. 

No entanto, o seu filho mais velho, 
Larry King Jr, nomeou-se para servir 

Larry King. 
Apresentador deixa  

herança aos filhos

Foram revelados detalhes  
da herança do famoso 

apresentador de televisão, 
que faleceu a 23 de janeiro, 

deixando a sua fortuna 
milionária aos três filhos 
vivos. A sua esposa, com 
quem estava a tratar dos 

documentos para o divórcio, 
não foi mencionada  

nos documentos.

D 
Mais

Cultura
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como administrador da herança do seu 
pai, aguardando uma aprovação do tri-
bunal para ser oficializado. Larry Jr 
argumentou no tribunal que o seu pai 
e Shawn viviam separados desde 2019.  

 
DURA LUTA CONTRA COVID-19 O jorna-
lista que entrevistou um variado leque 
de personalidades, desde Jerry Sein-
feld, a Marlon Brando, passando pela 
reunião dos Beatles, em 2007, a Donald 
Trump ou Vladimir Putin, faleceu no 
passado dia 23 de janeiro, no Cedars-
Sinai Medical Center, na Califórnia, aos 
87 anos.  

“Quer estivesse a entrevistar um Pre-
sidente dos EUA, líder estrangeiro, cele-
bridade, personagem cheio de escân-
dalos, ou um homem comum, Larry 
gostava de fazer perguntas curtas, dire-
tas e descomplicadas. Ele acreditava 
que perguntas concisas geralmente 
davam as melhores respostas, e não 
estava errado nessa crença”, pode ler-
se no comunicado publicado no Twit-
ter do falecido jornalista. 

King tinha sido hospitalizado em 
dezembro, infetado com covid-19, e ain-
da conseguiu vencer o vírus, mas não 
resistiu à sépsis, confirmou à Enter-
tainment Tonight, Shawn King.  

“Apesar de não querer ir realmente 
embora, estava pronto para partir. O 

seu frágil corpo tinha sido atacado mui-
tas vezes, por muitas coisas”, disse a 
esposa. “Assim que ouvimos a palavra 
covid-19, todos os nossos corações enco-
lheram, mas conseguiu superar. No 
entanto pagou um preço bastante gran-
de, e esta infeção, [que não estava rela-
cionada com a covid-19], finalmente 
levou a melhor, mesmo que [Larry] não 
se tenha dado por derrotado facilmen-
te”, descreveu Shawn.  

 
DESPEDIDA DE SUSPENSÓRIOS O fune-
ral de Larry King decorreu de forma 
discreta, não foi permitida a entrada de 
meios de comunicação, e foi feito “mui-
to rapidamente” como é comum no 
judaísmo, explicou Shawn King, con-
fessando que nem ela, nem os filhos, 
tiveram tempo de processar a morte de 
King e realizar o luto. No entanto, segun-
do os relatos feitos pela esposa, foi um 
funeral íntimo, onde estiveram presen-
tes os familiares do falecido jornalista.  

A família decidiu prestar um último 
tributo a King, ao adornar os seus icó-
nicos suspensórios, uma das imagens 
de marca do apresentador.  

“Todos nós, estava presente apenas a 
família, usámos suspensórios como o 
Larry. E foi lindo, amoroso... simples-
mente perfeito, simplesmente perfei-
to”, descreveu a viúva.

Pai de Britney 
Spears já  
não controla 
totalmente 
finanças  
da cantora

Caso já se arrastava desde 
2013, quando a cantora 
ficou sob a tutela do pai.

A longa batalha jurídica entre Britney 
Spears e o seu pai, Jaime Spears com 
vista à cantora recuperar o controlo 
da sua situação financeira e profissio-
nal – uma “guerra” que durava há 13 
anos – chegou finalmente ao fim, com 
o progenitor a perder a tutela da estre-
la pop, de 39 anos. 
Em 2007, depois do episódio em que 
a cantora rapou o cabelo no salão de 
cabeleireiro Esther’s Hair Studio, na 
Califórnia, um tribunal determinou 
que Spears não estava apta a tomar 
decisões sobre a sua vida pessoal, devi-
do à sua fragilidade física e emocio-
nal, ficando assim sob a tutela do seu 
progenitor, que passou a controlar a 
fortuna da estrela pop, avaliada em 
59 milhões de dólares (aproximada-
mente 50 milhões de euros). Com essa 
decisão, o pai da cantora passou a 
receber um “salário” de 130 mil dóla-
res pagos pela fortuna da cantora. 
O tribunal rejeitou os argumentos de 
Jamie Spears, e foi decidido que a ges-
tão de bens de Britney seria gerida 
em parceria com a empresa de fun-
dos fiduciários, Bessemer Trust, esco-
lhida pela juíza Brenda Penny em 
novembro e que já exercia o co-con-
trolo do património da estrela pop, e 
que agora irá assumir igual poder na 
tutela das suas finanças.  
Esta é uma vitória para Spears, que 
no final do ano passado disse que dei-
xaria de atuar caso um juiz não anu-
lasse essa decisão, assim como para 
o movimento #FreeBritney, grupo de 
fãs da cantora que pretendiam aju-
dá-la a recuperar o controlo da sua 
vida e que muitas vezes marcaram 
presença à porta do tribunal quando 
ocorriam sessões relacionadas com 
a sua tutela.  
No entanto, não é o fim da guerra. A 
cantora irá continuar esta luta judi-
cial para, desta vez, retirar o seu pai 
do regime de tutela, que foi renova-
do até setembro deste ano, e negociar 
outras questões relacionadas com as 
finanças da cantora. A próxima audiên-
cia do caso será no dia 17 de março.  
A decisão do tribunal coincide com a 
publicação do documentário Framing 
Britney Spears, lançado no dia 5 de 
fevereiro pelo New York Times e divul-
gado na plataforma Hulu, que anali-
sou este controverso caso e a saúde 
mental da cantora de êxitos como 
Toxic ou Baby One More Time. 

APOIOS Um conjunto de associações 
ligadas à organização de espetáculos 
defendeu que o “mínimo” que o país 
pode fazer é investir na cultura 2,5% 
dos fundos da bazuca europeia de res-
posta à crise provocada pela covid-19. 
Num curto texto dirigido a Marcelo 
Rebelo de Sousa, a António Costa e à 
ministra da Cultura, Graça Fonseca, 
as associações relembram que a orga-
nização de espetáculos é dos setores 
económicos com maiores quebras 
financeiras, superiores a 80% em 2020. 
E por isso, defendem, defenderam a 
necessidade de incluir a cultura entre 
os beneficiários dos fundos para a 
recuperação económica.

Associações pedem pelo 
menos 2,5% da ‘bazuca’ 
para a Cultura

MUSEUS O mundo da arte mostra 
resistência à pandemia e para 2021 
estão marcadas aberturas de novos 
museus em Paris, Oslo ou Los Ange-
les, com exposições de arte contem-
porânea, cinema, pintura, moda ou 
arqueologia, cuja abertura foi atra-
sada por causa da pandemia da covid-
19. Exemplos desta resistência são o 
Museu Munch, em Oslo, o Museu da 
Academia de Cinema de Los Ange-
les ou o Grande Museu Egípcio, loca-
lizado perto das pirâmides de Gizé, 
e que será o maior centro de arqueo-
logia do mundo.

Os novos museus  
que vão enfrentar  
a pandemia em 2021

Plano Nacional das Artes 
açoriano com curadoria 
de Cláudia Varejão

POR AÍ

ARTES O Plano Nacional das Artes 
(PNA) dos Açores já foi adotado por 
duas escolas em São Miguel e irá con-
tar com a residência da realizadora 
Cláudia Varejão. O objetivo do plano 
é levar às escolas artistas que, em 
residência, servem de mediadores 
entre a escola e a cultura, promoven-
do o contacto com o património de 
proximidade, e ensinando “múltiplas 
linguagens a que devemos ter aces-
so”, mas que a escola, muitas vezes, 
descura, por se focar “numa lógica 
de ensino muito lógico-verbal”, expli-
cou o comissário nacional do PNA, 
Paulo Pires do Vale.
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uando, no reinado de Luís 
Filipe (1830-1848), a 
França se expandiu para o 
Norte de África, para 
contrabalançar a 
hegemonia inglesa, 

aproveitando para empreender uma ação 
civilizadora – um termo sempre bonito para 
ocupar territórios de povos que não 
contavam para nada –, estava a comprar um 
senhor problema, ainda em curso nos nossos 
dias e a agravar-se. Por ocasião dos atentados 
de Paris, o saudoso Arnaldo Matos aduziu, 
forçando a nota, que se tratou dum “ato 
legítimo de guerra contra o imperialismo 
francês”. Legítimo não foi certamente, mas 
não é de admirar que os muitos crimes 
cometidos pelo Ocidente, maxime a Guerra 
do Iraque, não suscitassem, à escala possível, 
a resposta em moeda semelhante, ainda para 
mais num ambiente de ressentimentos vários 
– como apontou Amin Maalouf –, pelo atraso 
objetivo em face a esse Ocidente que séculos 
antes ajoelhara pela força das armas e fora 
impregnado, com requinte, pela civilização 
então dominante no Mediterrâneo. E no 
entanto, à hora que escrevemos, milhões de 
pessoas de todos os credos e sem credo 
algum apenas querem viver em paz, sem que 
um veneno ideológico qualquer, que não 
dominam nem lhes interessa, faça de si carne 
para qualquer canhão. 
Vem esta melancolia a propósito da BD de 
hoje, um thriller passado em Marselha, urbe 
desde a antiguidade e também coio de 
máfias, pequenos e grandes traficantes, 
proselitismo islamita junto das hordas de 
desocupados, jovens entregues a si mesmos 
até caírem sob a alçada dum capo ou dum 
imã, com promessas de vingança e paraíso. 
Todo o clima deste policial negro aponta 
para aí, com a nota política dada subtilmente 
por Lewis Trondheim (Fontainebleau, 1964), 

no meio de tiroteio, pancadaria e coações 
várias. Neste particular, a vinheta central do 
livro situa-se algures na prancha 27: Karmela 
Krimm, a protagonista, dizendo ao primo: 
“Se queres vencer na vida, tens de aprender 
a ser paciente.”, obtendo como resposta: “Se 
quiser vencer na vida, melhor seria não me 
chamar Farid.” 
Karmela, meio magrebina, é uma ex-agente 
de polícia, expulsa após uma operação correr 
mal e assumir a responsabilidade por inteiro 
para salvaguardar a colega de equipa, mãe de 
família. Só sabendo ser polícia, recorre a um 
emprego nas vizinhanças, o de detetive 
privado, experimentando a pouco edificante 
tarefa de investigar infidelidades conjugais. 
Até que a viúva de um presidente de um clube 
da cidade, entretanto assassinado, a contrata. 
Ciente de estar a pedir a uma mulher que 
mergulhe onde o crime violento é mais fundo, 
cede-lhe o guarda-costas, Tadj, homenzarrão 
com ar de assassino, mas no fundo um bom 
gigante, bom muçulmano das Comores, pai e 
marido atento. A desconfiança inicial dilui-se 
rapidamente, e aí temos uma nova dupla 
pronta a funcionar num habitat ameaçado, 
em que o que parece muitas vezes não é. O 
traço de Franck Biancarelli (Marselha, 1967) é 
áspero no que respeita à figura humana, mas 
funcional no cenário citadino. A densidade 
das personagens e a boa sequência narrativa 
são um claro triunfo desta série, com mais 
dois álbuns anunciados.

“A desconfiança inicial  
dilui-se rapidamente,  
e aí temos uma nova  
dupla pronta a funcionar 
num habitat ameaçado”

Karmela Krimm  
– Ramdam Blues 
Texto Lewis Trondheim 
Desenho Franck Biancarelli 

Editora Lombard, Bruxelas, 
2020

Erros de percepção

LEITOR DE BD

D Mais // Banda Desenhada

Q

BDTECA

A ladra. Paris medieval e Paris 
dos nossos dias, a mesma jovem 
em dois mundos paralelos. Linn, 
inadaptada e sobredotada é uma 
ladra talentosa que se apodera 
de uma medalha do deus Aton, 
de que não se conhecia qualquer 
representação desde que 
Amenófis IV ou Akhenaton 
(sempre ele) operara a revolução 
monoteísta no Antigo Egipto... 
Les Rivières du Passé – La 
Voleuse, texto de Stephen 
Desberg, desenhos de Yannick 
Corboz, Éditions Daniel Maghen, 
Paris, 2021. 
 

“Preferia não o fazer.” Escrivão 
num escritório de advogados 
que se recusa educadamente 
executar o trabalho que lhe é 
pedido, sem outra explicação 
que não seja um polido Preferia 
não o fazer, Bartleby, 
personagem de Herman Melville, 
deixa-nos à beira dum ataque de 
nervos pela audácia com que 
escolhe o nada para os seus 
dias, com adaptação e desenho, 
esplêndido, de José Luis 
Munuera. Bartleby l’Écrivain, 
edição Dargaud, Paris, 2021. 
 

Peladinha. Estádios vazios, 
azias várias, comentadores a 
escalpelizar, a encher chouriços. 
E o futebol no meio disto? Um 
problema que não têm os 
praticantes de domingo de 
manhã, o gozo do convívio e do 
jogar por jogar. Tronchet, um 
nome que nos remete para as 
revistas L’Écho des Savannes e 
Fluide Glacial, joga nestas 
peladinhas semanais, motivo 
para um álbum de gags: 
Footballeur du Dimanche, 
Delcourt, 2020.

RICARDO  
ANTÓNIO ALVES
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D
Mais 

Desporto

Futebol

Europa. 
Equipas 

portuguesas 
lutam por 

continuidade

As competições europeias de futebol estão 
de regresso. Terça e e quarta-feira são 
dias de Liga dos Campeões e, na quinta-
feira, é a vez da Liga Europa. Ainda em 
competição estão o FC Porto, SL Benfi-
ca e SC Braga. 

As alterações com a pandemia da covid-
19, que colocou fortes restrições à mobi-
lidade dentro do velho Continente, são o 
mote de conversa para estas partidas. O 
RB Leipzig-Liverpool e o Borussia Mön-
chengladbach-Manchester City, por exem-
plo, vão ser jogados em Budapeste, na Hun-
gria. Já o Atlético de Madrid-Chelsea terá 
lugar em Bucareste, enquanto o Real Socie-
dad-Manchester United vai até Turim e, 
finalmente, o Benfica-Arsenal joga-se em 
Roma, no Estádio Olímpico, e em Atenas, 
na Grécia. Muitas viagens, mudanças de 
campo e a perda do fator “casa” nesta pri-
meira mão dos oitavos-de-final da Liga dos 
Campeões e dos 16-avos da Liga Europa. 

As alterações, no caso do Benfica-Arse-
nal, são ainda mais intensas, já que obri-
gam as duas mãos da partida a serem joga-
das fora das cidades natais dos clubes, 
resultando num total de quatro viagens, 
para cada equipa. A mudança ainda vai 
sair mais cara ao Arsenal, que terá de pagar 
uma parte das receitas do jogo da primei-
ra mão ao Benfica, já que foi graças às 
medidas impostas pelo governo britânico 
que os ‘encarnados’ não se puderam des-
locar até Anfield. 

 
DRAGÕES ENFRENTAM JUVE O FC Porto 
chegou aos oitavos-de-final da Liga dos 
Campeões após terminar a passagem pelo 

JOSÉ MIGUEL PIRES 
jose.pires@ionline.pt

Grupo C em segundo lugar, tendo batido 
os franceses do Marselha, na altura, trei-
nado por André Villas-Boas, e o Olympia-
cos. Após uma derrota e um empate peran-
te o Manchester City, os ‘dragões’ ficaram 
no segundo lugar do grupo, o suficiente 
para se manterem vivos na liga milioná-
ria. A Juventus de Cristiano Ronaldo, por 
sua vez, acabou a fase de grupos a liderar 
o grupo G, com apenas uma derrota, fren-
te ao FC Barcelona. 

Na quarta-feira, FC Porto e Juventus enfren-
tam-se, na primeira mão, no Estádio do Dra-
gão, e o histórico nacional dos azuis-e-bran-
cos não augura um bom estado de espíri-
to na receção aos transalpinos. A última 
jornada, frente ao Boavista, deixou maze-
las no FC Porto, que depois de estar a per-
der por duas bolas a zero, chegou à igual-
dade no marcador e viu o golo da vitória 
ser anulado após revisão do VAR, por posi-
ção irregular. Um resultado que se junta às 
várias polémicas associadas aos dois recen-
tes encontros com o SC Braga, que acaba-
ram com expulsões, tanto em campo como 
no banco azul-e-branco. Fora das opções 
de Sérgio Conceção estão ainda Mbaye, 
Nanu e Iván Marcano, com a surpresa de 
Francisco Conceição ter sido chamado para 
o encontro frente aos transalpinos, após 
brilhar na partida com o Boavista. 

A Juventus, eneacampeão da Série A ita-
liana, não está também no auge da tem-
porada. A derrota frente ao Nápoles na 
última jornada, por uma bola a zero, em 
nada melhorou esta realidade. O interna-
cional Cristiano Ronaldo, que milita na 
vecchia signora, tem sido peça-chave nas 
últimas jornadas, tendo marcado os dois 
golos da recente vitória perante a Roma 
de Paulo Fonseca. 

01

As ligas europeias regressam nesta semana.  
O desmoralizado Porto recebe a Juventus,  

já o Benfica vai jogar contra o Arsenal… em 
Itália, e o Braga enfrenta uma cara  
conhecida no banco da AS Roma.
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                                             Equipa                   Golos 
          Pedro Gonçalves      Sporting                        14 
          Sérgio Oliveira           FC Porto                         9 
          M. Taremi                  FC Porto                         9 
          Seferovic H.              Benfica                            7 
          Rodrigo Pinho           Marítimo                          7  

21.ª JORNADA 

                                          J     V     E     D       G       P 
1     Sporting               18   15     3     0  38-10   48 
2     FC Porto               19   12     5     2  43-21   41 
3     Sp. Braga             19   13     1     5  33-18   40 
4     Benfica                 18   11     4     3  32-16   37 
5     P. Ferreira             18   10     5     3  26-14   35 
6     V. Guimarães        18     9     4     5  22-17   31 
7     Santa Clara          19     7     4     8  20-22   25 
8     Moreirense           18     6     6     6  17-22   24 
9     Rio Ave                 19     5     7     7  16-22   22 
10   Nacional               19     5     6     8  18-24   21 
11   Portimonense       19     5     4   10  18-24   19 
12   Belenenses          19     3     9     7    9-15   18 
13   Tondela                 18     5     3   10  17-29   18 
14   Marítimo               18     5     2   11  17-26   17 
15   Farense                18     4     4   10  20-27   16 
16   Gil Vicente            19     4     4   11  15-26   16 
17   Boavista               19     2     9     8  19-32   15 
18   Famalicão             19     3     6   10  17-32   15 

CLASSIFICAÇÃO

Boavista-Moreirense                     19/02 (20h30)  
Belenenses-Nacional                    20/02 (15h30) 
Gil Vicente-St.ª Clara                    20/02 (17h30) 
Sporting-Portimonense                20/02 (20h30)  
P. Ferreira-V. Guimarães                    21/02 (15h) 
Rio Ave-Famalicão                            21/02 (15h) 
Sp. Braga-Tondela                            21/02 (18h) 
 Farense-Benfica                           21/02 (20h15) 
Marítimo-FC Porto                            22/02 (19h)

PRÓXIMAS JORNADAS
20.ª JORNADA 

PORTUGAL 19.ª JORNADA 

V. Guimarães-Boavista                 26/02 (20h30) 
Famalicão-Farense                       27/02 (15h30) 
St. Clara-P. Ferreira                           27/02 (18h) 
FC Porto-Sporting                        27/02 (20h30) 
Portimonense-Marítimo                    28/02 (15h) 
Tondela-Gil Vicente                       28/02 (17h30) 
Nacional-Sp. Braga                           28/02 (20h) 
Benfica-Rio Ave                                 01/03 (19h) 
Moreirense-Belenenses               01/03 (20h15)

Classificação à hora de fecho do jornal 
■ L. Campeões ■ L. Europa ■ Descem de divisão 
Transmissões televisivas: SportTV        BenficaTV 

Famalicão-Belenenses                                   0-0 
Nacional-Farense                                            2-3 
V. Guimarães-Rio Ave                                     1-3 
FC Porto-Boavista                                          2-2 
Portimonense-Gil Vicente                              4-1 
St.ª Clara-Sp. Braga                                       0-1 
Moreirense-Benfica                    Ontem (20h15)* 
Sporting-P. Ferreira                        15/02 (20h15) 
Tondela-Marítimo                          16/02 (17h45)

BTV1 ELEVEN SPORTS

MELHORES MARCADORES
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BTV1 ELEVEN SPORTS

LINHA LATERAL

0-1

GRAND SLAM O tenista sérvio 
bateu Milos Raonic e garantiu 
um lugar na fase seguinte do 
Open da Austrália. Djoko e Rao-
nic jogaram durante quase três 
horas, resultando em 7-6 (7-4), 
4-6, 6-1 e 6-4. Djokovic junta-se 
assim nos quartos-de-final ao 
alemão Alexander Zverev, e deve-
rá enfrentar o tenista na terça-
feira. Na vertente feminina da 
competição, Serena Williams, 
Simona Halep, Hsieh Su-wei e 
Naomi Osaka chegaram aos 
quartos-de-final.

Djokovic  
nos quartos-de-final  
do Open da Austrália

PREMIER A equipa de Bruno Fer-
nandes, autor do único golo do 
Manchester United, acabou por 
não conseguir virar o resultado 
frente ao West Bromwich Albion, 
que se colocou na vantagem logo 
aos 2 minutos. Apesar de Bruno 
Fernandes ter conseguido atin-
gir a igualdade nos últimos minu-
tos da primeira parte, os red devils 
não foram capazes de dar a vol-
ta ao resultado, ficando em segun-
do lugar na tabela classificativa, 
em igualdade pontual com os 
rivais do Leicester City.

Manchester United 
empata frente a West 
Bromwich Albion

PRIMEIRA LIGA O SC Braga foi 
até São Miguel para enfrentar 
o Santa Clara e acabou por ven-
cer os açorianos por vantagem 
mínima. Cristian Borja inaugu-
rou o marcador logo aos 11 minu-
tos e foi o suficiente para o Sp. 
Braga conseguir sair dos Aço-
res com os três preciosos pon-
tos, que, ainda que temporaria-
mente, colocaram os guerreiros 
do Minho em terceiro lugar. À 
hora de fecho desta edição, o 
Benfica jogava com o Moreiren-
se, à procura de recuperar o ter-
ceiro lugar na tabela.

Sporting de Braga 
vence Santa Clara 
nos Açores

BENFICA VISITA ARSENAL... EM ROMA É uma 
realidade rara, tendo acontecido poucas 
vezes na história do futebol. Nem Benfica 
nem Arsenal vão jogar a primeira mão 
dos 16-avos da Liga Europa em casa. Nem 
a segunda, por sinal. Na quinta-feira, os 
encarnados “visitam” os gunners no Está-
dio Olímpico de Roma e procuram a con-
tinuidade na Liga Europa, após uma pas-
sagem atribulada pela fase de grupos, com 
três vitórias e três empates, frente ao Ran-
gers, ao Standard de Liège e ao Lech Poznan. 
A vida na Primeira Liga não tem sido fácil 
para os encarnados. Com o técnico Jorge 
Jesus a falhar vários jogos devido a uma 
infeção por covid-19, e uma série de resul-
tados erráticos, os ‘encarnados’ ficaram a 
uma distância considerável do topo da 
tabela classificativa.  

O Arsenal, por sua vez, vive uma esqui-
zofrénica temporada, colocado a meio da 
tabela da Premier League, ao mesmo tem-
po que, nas competições europeias, se 
mantém imbatível. Na Liga Europa, o Arse-

nal findou a fase de grupos com seis vitó-
rias em seis partidas, frente ao Molde da 
Noruega, ao Rapid de Viena e aos irlande-
ses do Dundalk. A ausência de Thomas 
Partey, bem como do português Diogo 
Jota, não ajudará em nada o desempenho 
da equipa, que ainda assim se coloca como 
favorita para vencer a partida, fruto do 
registo impecável nos anteriores jogos do 
campeonato europeu, e da vitória frente 
ao Leeds, na 24.ª jornada da liga inglesa. 
Na receção ao Benfica, fica tudo em aber-
to para se decidir se passam os britânicos 
ou a equipa da Luz, que foi finalista nes-
te campeonato nas temporadas de 2012-
13 e 2013-14. 

 
BRAGA E ROMA EM DUELO O Sporting de 

Braga, treinado por Carlos Carvalhal, fin-
dou a fase de grupos da Liga Europa no 
segundo lugar do grupo G, em empate 
pontual a 13 pontos com o Leicester City. 
Pela frente, os arsenalistas vão encontrar 
o seu antigo técnico, Paulo Fonseca, a 
orientar a AS Roma. 

O Braga tem surpreendido nesta época 
na Primeira Liga, posicionando-se entre 
as principais equipas na Liga. Já a Roma 
de Paulo Fonseca anda na corda bamba 
da fronteira entre os lugares de acesso às 
ligas europeias e as restantes posições na 
tabela da Série A italiana, mas a última 
jornada mostrou que os romanos estão 
em boa forma, tendo logo inaugurado o 
marcador frente à Udinese aos cinco minu-
tos, acabando por vencer os visitantes por 
três bolas a zero. No confronto marcado 
para quinta-feira, Braga e Roma enfren-
tam-se pela primeira vez na história, e 
ambas as equipas procuram a continui-
dade na liga europeia.

01   O FC Porto recebe  
na quarta-feira a Juventus de 
Cristiano Ronaldo,  
para a primeira mão  
dos oitavos-de-final  
da Liga dos Campeões 
MIGUEL RIOPA/AFP 

 

02   O SL Benfica vai até Roma 
defrontar o Arsenal,  
numa partida marcada  
pela mudança de palco,  
fruto das restrições  
impostas pelo combate  
à pandemia da covid-19 
PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP

02

Paulo Fonseca regressa  
à Pedreira, onde treinou 
o SC Braga entre 2015  
e 2016, desta vez  
a orientar a AS Roma

Benfica e Arsenal  
jogam em terreno  
neutro as duas mãos dos  
16-avos da Liga Europa,  
em Roma e em Atenas
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D Mais // Futebol internacional

Barcelona.  
Trincão dá espetáculo 
na Catalunha

Transferido para o Barcelona pelo SC 
Braga, Francisco Trincão parece final-
mente ter acertado no passo dos cata-
lães e tem sido valioso nas últimas jor-
nadas da equipa. O internacional, natu-
ral de Viana do Castelo, estreou-se no 
Camp Nou em setembro de 2020, mas 
só conseguiu inaugurar o seu histórico 
de golos com os blaugrana a 7 de feve-
reiro deste ano. Uma inauguração, no 
entanto, impactante, com Trincão a mar-
car o golo da vitória para o Barcelona na 
partida frente ao Real Bétis, na 22.ª jor-
nada da liga espanhola. 

Foi a festa em Sevilha, com o golo de 
Trincão a chegar nos últimos minutos 
da partida e a permitir ao Barcelona levar 
os três pontos para casa. Estavam inicia-
das as hostilidades do vianense em Bar-
celona, e Trincão não se ficou por aí. 

Quase no balanço apanhado na par-
tida frente ao Bétis, o internacional por-
tuguês de 21 anos voltou a brilhar no 
encontro dos catalães frente ao Depor-
tivo Alavés, que viu o Barcelona golear 

os visitantes por cinco bolas a uma. A 
partida teve dois jogadores do clube 
catalão fazer um bis: a estrela da casa, 
Lionel Messi, e o internacional portu-
guês Trincão, que voltou a marcar pelos 
blaugrana, aos 29 e aos 74 minutos da 
partida. 

Na terça-feira, no entanto, chega o ver-
dadeiro teste de fogo para Trincão, na 
receção do clube ao Paris Saint-Germain, 
a contar para a primeira mão dos oita-
vos-de-final da Liga dos Campeões. A 
titularidade do português ainda não é 
certa, mas noticia a imprensa desporti-
va espanhola que o técnico Ronald Koe-
man poderá dar uma oportunidade a 
Trincão de participar na partida frente 
ao PSG. Aliás, o holandês - que treinou 
o Benfica entre 2005 e 2006 - teceu vários 
elogios a Trincão após a partida frente 
ao Alavés, referindo que o português 
“precisava de um período de adaptação 
e tempo”. “A cada dia que passa está com 
mais confiança. Ainda tem de melhorar, 
mas vejo-o mais comprometido e con-
centrado”, confessou ainda o técnico dos 
blaugrana. Trincão conta já com 29 jogos 
oficiais com as cores do FC Barcelona. 

JOSÉ MIGUEL PIRES 
jose.pires@ionline.pt

O internacional português tem dado que falar pelo  
seu desempenho no Barcelona. Em Inglaterra, os lobos  
de Nuno Espírito Santo regressaram às vitórias.

Trincão bisou na partida frente ao Alavés CRISTINA QUICLER/AFP

WOLVERHAMPTON VIRA RESULTADO Os 
lobos de Nuno Espírito Santo deram um 
ar da sua graça na partida frente ao 
Southampton, no domingo. A “armada 
portuguesa” do Wolverhampton redi-
miu-se da derrota na Taça de Inglater-
ra frente à mesma equipa, por duas bolas 
a zero, e, depois de estar a perder por 
uma bola a zero, os lobos puseram o pé 
no acelerador. Aos 53 minutos, Rúben 
Neves bateu uma grande penalidade e 

atingiu a igualdade no marcador, tendo 
de seguida assistido Pedro Neto, aos 66 
minutos, para o golo da reviravolta. Os 
internacionais portugueses tomaram as 
rédeas da partida e deram ao Wolver-
hampton a segunda vitória nas últimas 
seis jornadas. Com este resultado, os 
lobos ultrapassam o Southampton - que 
acumula seis derrotas seguidas na liga 
- e sobem para o 12.º lugar, ficando mui-
to próximos do Arsenal.

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
                                          J     V     E     D       G       P 
1     Manchester City      23   16     5     2   46-14   53 
2     Manchester Utd      24   13     7     4   50-31   46 
3     Leicester                  24   14     4     6   42-26   46 
4     Liverpool                  24   11     7     6   45-32   40 
5     Chelsea                   23   11     6     6   38-24   39 
6     West Ham                23   11     6     6   34-28   39 
7     Everton                    21   11     4     6   34-28   37 
8     Aston Villa                22   11     3     8   36-24   36 
9     Tottenham               23   10     6     7   36-25   36 
10   Arsenal                     24   10     4   10   31-25   34 
11   Leeds                       23   10     2   11   40-42   32 
12   Wolverhampton       24     8     6   10   25-32   30 
13   Southampton          23     8     5   10   30-39   29 
14   Crystal Palace         24     8     5   11   27-42   29 
15   Brighton                   24     5   11     8   25-30   26 
16   Burnley                    23     7     5   11   17-29   26 
17   Newcastle               23     7     4   12   25-38   25 
18   Fulham                     22     2     9   11   17-31   15 
19   West Bromwich       24     2     7   15   19-55   13 
20   Sheffield Utd           23     3     2   18   15-37   11 

                                          J     V     E     D       G       P 
1     Lille                       25   16     7     2  42-15   55 
2     PSG                      25   17     3     5  57-15   54 
3     Lyon                     25   15     7     3  51-22   52 
4     Mónaco                25   15     4     6  52-37   49 
5     Rennes                 24   10     8     6  31-26   38 
6     Lens                     25   10     7     8  35-34   37 
7     Metz                     25     9     8     8  29-24   35 
8     Montpellier           25   10     5   10  41-45   35 
9     Angers                  25   10     4   11  30-40   34 
10   Marselha              22     9     6     7  29-26   33 
11   Bordéus                24     9     5   10  27-29   32 
12   Brest                     25     9     4   12  37-44   31 
13   Reims                   25     7     8   10  31-33   29 
14   Nice                      24     8     5   11  28-33   29 
15   St. Étienne            25     7     8   10  25-36   29 
16   Estrasburgo          25     8     4   13  34-40   28 
17   Lorient                  24     6     5   13  30-45   23 
18   Nantes                  25     4   10   11  25-40   22 
19   Nimes                   24     5     3   16  22-51   18 
20   Dijon                     25     2     9   14  17-38   15 

 ■ Liga dos Campeões    ■ Liga Europa    ■ Descem de divisão     Transmissões televisivas: SPORT TV            Benfica TV            Eleven Sports                              Diferido                     Classificações à hora de fecho do jornalBTV1 ELEVEN SPORTS

                                          J     V     E     D       G       P 
1     AC Milan               22   15     4     3  45-25   49 
2     Inter                      21   14     5     2  51-23   47 
3     Roma                    22   13     4     5  47-35   43 
4     Juventus               21   12     6     3  41-19   42 
5     Nápoles                21   13     1     7  45-21   40 
6     Lazio                     21   12     4     5  36-27   40 
7     Atalanta                22   11     7     4  49-29   40 
8     Sassuolo              22     9     7     6  36-33   34 
9     Verona                  21     8     6     7  26-23   30 
10.  Sampdoria           22     9     3   10  33-33   30 
11   Génova                 22     6     7     9  24-31   25 
12   Bolonha                22     6     6   10  29-36   24 
13   Spezia                  22     6     6   10  30-38   24 
14   Udinese                22     6     6   10  23-31   24 
15   Benevento            22     6     6   10  25-42   24 
16   Fiorentina             22     5     7   10  22-35   22 
17   Torino                   22     2   11     9  32-41   17 
18   Cagliari                 22     3     6   13  24-40   15 
19   Parma                   21     2     7   12  14-41   13 
20   Crotone                22     3     3   16  23-52   12 

Leicester-Liverpool                                    3-1 
Crystal Palace-Burnley                              0-3 
Man. City-Tottenham                                 3-0 
Brighton-Aston Villa                                   0-0 
Southampton-Wolverhampton                 1-2 
West Bromwich-Man. Utd                        1-1 
Arsenal-Leeds Utd                                    4-2 
Everton-Fulham                         Ontem (19h)* 
West Ham-Sheffield Utd                 Hoje(18h) 
Chelsea-Newcastle                        Hoje (20h)

ESPANHA 23.ª JORNADA INGLATERRA 24.ª JORNADA 

Bolonha-Benevento                                   1-1 
Torino-Génova                                            0-0 
Nápoles-Juventus                                      1-0 
Spezia-AC Milan                                        2-0 
Roma-Udinese                                           3-0 
Sampdoria-Fiorentina                                2-1 
Cagliari-Atalanta                                         0-1 
Crotone-Sassuolo                                      1-2 
Inter-Lazio                              Ontem (19h45)* 
Verona-Parma                           19/02 (19h45)

ITÁLIA 22.ª JORNADA 

 
 

 
 
 
 
 
 


FRANÇA 25.ª JORNADA 

Celta Vigo-Elche                                        3-1 
Granada-At. Madrid                                   1-2 
Sevilha-Huesca                                          1-0 
Eibar-Valladolid                                           1-1 
Barcelona-Alavés                                       5-1 
Getafe-Real Sociedad                               0-1 
Real Madrid-Valência                                 2-0 
Levante-Osasuna                                       0-1 
Villarreal-Bétis                            Ontem (20h)* 
Cádiz-At. Bilbao                              Hoje (20h)

PSG-Nice                                                  2-1 
Reims-Lens                                               1-1 
Lyon-Montpellier                                       1-2 
Mónaco-Lorient                                        2-2 
Rennes-St. Étienne                                  0-2 
Metz-Estrasburgo                                     1-2 
Angers-Nantes                                          1-3 
Dijon-Nimes                                              0-2 
Lille-Brest                                                  0-0 
Bordéus-Marselha                   Ontem (20h)*
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                                          J     V     E     D       G       P 
1     At. Madrid                21   17     3     1   44-13   54 
2     Real Madrid             23   15     4     4   41-19   49 
3     Barcelona                22   14     4     4   49-21   46 
4     Sevilha                     22   14     3     5   32-16   45 
5     Real Sociedad         23   10     8     5   37-20   38 
6     Villarreal                   22     8   12     2   31-22   36 
7     Bétis                         22     9     3   10   29-37   30 
8     Granada                   23     8     6     9   27-38   30 
9     Celta Vigo                23     7     8     8   29-34   29 
10   Levante                    22     6     9     7   31-32   27 
11   At. Bilbao                 21     7     4   10   28-26   25 
12   Osasuna                  23     6     7   10   22-31   25 
13   Valência                   23     5     9     9   28-32   24 
14   Getafe                      23     6     6   11   17-29   24 
15   Cádiz                       22     6     6   10   20-35   24 
16   Alavés                      23     5     7   11   20-34   22 
17   Eibar                         23     4     9   10   19-26   21 
18   Valladolid                 23     4     9   10   22-34   21 
19   Elche                        21     3     9     9   19-31   18 
20   Huesca                    23     2   10   11   18-33   16 
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D Mais // Pessoas

■ Christina Ozturk tem apenas 23 anos, mas já é mãe de onze crianças. Natural de Moscovo, na 
Rússia, a jovem vive atualmente em Batumi, na Geórgia, com o marido, Galip Öztürk, um empre-
sário milionário, de 56 anos. Christina já tinha uma filha, de seis anos, fruto de um relacionamen-
to anterior, tal como o seu marido, que tem outros filhos mais velhos. Contudo, o casal decidiu 
criar a própria família e pagaram milhares de euros a outras mulheres para serem barrigas de 
aluguer. De realçar que na Geórgia as barrigas de aluguer são legais desde 1997, desde que o casal 
seja casado e heterossexual. Christina e Galip desenvolveram um processo de seleção: as mulhe-
res têm de ter estado grávidas pelo menos uma vez e não podem ter “vícios”. As gestantes passam 
os nove meses de gravidez numa clínica, onde a sua saúde e alimentação são monitorizadas por 
médicos e pelo casal. Cada gestação vale oito mil euros. “De momento tenho onze filhos contando 
com a mais nova, Olivia, que chegou o mês passado. Dei à luz minha filha mais velha, Vika, de seis 
anos. As outras crianças são geneticamente minhas e do meu marido, mas foram carregadas por 
barrigas de aluguer”, contou Christina, citada pelo Mirror, revelando que o casal não pretende 
ficar por aqui. Christina é mãe a tempo inteiro e a própria toma conta das crianças.

Uma equipa de futebol em casa

■ Para assinalar a comemoração dos 20 anos da estreia dos 
clássicos do cinema Harry Potter e Senhor dos Anéis, a revista 
Empire decidiu unir os protagonistas Daniel Radcliffe, de 31 
anos, e Elijah Wood, de 40 anos, para a capa da sua mais recen-
te edição. “Quando Harry conheceu o Frodo”, este é o titulo 
que marca esta edição histórica, que já está a deixar a comuni-
dade de fãs em êxtase. Segundo a Empire, a sessão fotográfica 
foi realizada à distância com cada um dos atores devido à pan-
demia de covid-19. Na entrevista, Radcliffe e Wood recordaram 
como foi interpretar as personagens Harry e Frodo, respetiva-
mente,  como estes filmes mudaram o rumo das suas carreiras 
em Hollywood.

Quando Harry conheceu Frodo

■ Uma idosa, de 101 anos, surpreen-
deu a equipa de uma empresa em 
São Paulo, no Brasil, ao entregar 
um currículo para trabalhar naque-
le local. A mulher queria voltar ao 
mercado de trabalho para comprar 
as coisas que gosta, sem depender 
da família e, para isso, pediu que a 
ajudassem a criar um currículo. A 
história foi partilhada nas redes 
sociais e rapidamente se tornou 
viral. “Empoderada é a dona Maria 
de 101 anos que pediu para a neta 
me entregar o currículo dela por-
que quer trabalhar para não depen-
der de ninguém para comprar os 
vinhos dela. Uma lição de coragem, 
força e independência para todas 
nós”, escreveu nas redes sociais 
Juliana Araujo, uma das responsá-
veis pelo recrutamento da empresa. 
Ao site G1, Cristina Gomes, bisneta 
da idosa, contou que várias pessoas 
da sua família trabalham naquela 
empresa e que a avó sempre 
demonstrou interesse em ser con-
tratada. Então, a pedido da mulher, 
fizeram um currículo e entregaram. 
Depois da história se tornar viral, 
uma empresa de vinhos entrou em 
contacto com a família e compro-
meteu-se a doar, todos os meses, 
garrafas à idosa. Já Juliana preten-
de levar Maria a visitar a empresa 
quando a pandemia terminar. 

Currículo a promover, vinho até morrer

■ Kim Kardashian ofereceu 
flores aos profissionais de saú-
de que estão na linha da fren-
te do combate à pandemia nos 
EUA, como forma de agradeci-
mento pelo seu trabalho. As 
flores, arranjadas pelo florista 
Jeff Leatham, foram utilizadas 
numa sessão fotográfica e a 
socialite decidiu dar-lhes 
depois um destino especial. 
Nas redes sociais, vários pro-
fissionais de saúde posaram 
com a oferta. 

Florescer  
de gestos bonitos

■  Janet Jackson vai leiloar 
mais de mil bens pessoais. O 
leilão, a cargo da Julien’s Auc-
tions, vai decorrer entre os 
dias 14 e 16 de maio, altura 
em que a irmã de Michael 
Jackson completa 55 anos. Os 
lucros serão doados à Com-
passion International, uma 
instituição de caridade que 
ajuda crianças e, entre as 
peças que vão a leilão, está o 
vestido de casamento que 
usou em 1991 no casamento 
secreto com Rene Elizondo Jr.

Janet Generosa 
Jackson
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PALAVRAS CRUZADAS

Passatempos

HORIZONTAIS:  
1 – Parte do pinheiro cortado para extrair resina. Mulher de D. Carlos. 2 – Pátria de 
Abraão. Mulher de Carlos II de Inglaterra. 3 – Dito sem fundamento. Andar. 4 – Vil. 
Tanto. 5 – Autor do livro Bruxas de Salem (apelido). A aranha fabrica-a. 6 – Desgra-
ça. Automóvel. 7 – As primeiras letras do alfabeto. Toro. 8 – Declama. Grito (Brasil). 
9 – Nota musical. Filho de Ulisses e de Penélope. 10 – Protelam. Olha. Sorri (inv.). 
11 – Triture. Pedra de altar. Afluente do Douro. 
 
VERTICAIS:  
1 – Fora de casa. Viver na solidão. 2 –  Atmosfera. Emite o som do gato. Pátio. 3 – 
Autor de A Mulher de Trinta Anos. Caminhava. 4 – Vazia. Sobrecasaca (gíria). 5 – 
Raça de cavalos de Alter do Chão. Assunto. 6 – Incendiar. Óxido de Cálcio. 7 – 
Alto e ... (sem distinção). Símbolo químico do Cério. A primeira mulher. 8 – Época. 
Vedação utilizada para resguardar obras. 9 – Soletrei. Quem as deita a porcos, 
está a desperdiçar (sing.). 10 – Obstar. Lazer. 11 – Rio da Suíça. Contracção de 
preposição e artigo. Reza.

SUDOKU

HORIZONTAIS:  
1 – Elegante (pl.). Duas vezes. 2 – Larva que se cria nas feridas dos animais. Feito 
de marfim. 3 – Troça. Sem interrupção. 4 – Prefixo de privação. Tabernas. 5 – Reli-
gião fundada por Maomé. 6 – Símbolo químico do Cálcio. Porco. Autores. Enxada. 
7 – Usurário. Ir embora. 8 – Símbolo químico da Prata. Fileira. No meio de lusa. 9 –  
Umas das cores primárias (sistema RYB). Um milhar. Basta! 10 – Lição. Ligam. 11 
– Sistema em que a Terra se encontra. Dente canino. 
 
VERTICAIS: 
1 – Poder judicial. Contracção de preposição e artigo. 2 – Pedra de altar. Astuto. 3 
– 25 de Dezembro. Semelhante. 4 – Nasce com a pessoa. Satélite da Terra. 5 – 
Possuir. Grande maratonista. Símbolo químico do Laurêncio.  6 – Matei. Parte 
espiritual do indivíduo. 7 – Apenas. Membro das aves. Suspiro. 8 – Quinhentas 
folhas (pl.). Casa. 9 – Lábio. Grito de dor. Pronome pessoal complemento. 10 – 
Letra grega. Indícios. 11 – Premeia a indústria cinematográfica. Gosta.

 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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Portugal proíbe voos vindos  
do Brasil mas abre portas a escalas

Devido ao estado de emergência estão proibidas as deslocações para fora do território Donald Trump

SEMÁFORO

O homem da franja loura 
mais famosa do mundo teve 
uma vitória clara ao não ter 
sido impedido de se candi-
datar à presidência america-
na nas próximas eleições. 
Figura detestável para mui-
tos, Trump continua a ter 
um séquito de milhões de 
seguidores. Há gostos para 
tudo. P. 07

Sérgio Conceição
O treinador do FC Porto 
tem mesmo de mudar de 
pequeno-almoço e deixar 
de comer tantos limões. Um 
homem zangado com os 
árbitros, os jogadores e, 
calculo, com o mundo em 
geral. Que tal mudar de ati-
tude e, à semelhança de 
Jorge Jesus, falar dos joga-
dores e dos golos?  
Vítor Rainho

Boris Johnson
O primeiro-ministro britâni-
co vai ter de enfrentar a ala 
mais conservadora do parti-
do que quer acabar com as 
restrições da pandemia. O 
mundo está mesmo ao con-
trário, pois são os conserva-
dores que lutam contra as 
proibições, enquanto a 
esquerda se resigna. Com a 
exceção do PC. P. 07

PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP
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Portugal prolongou até 1 de março a sus-
pensão de voos de e para o Brasil – e tam-
bém para o Reino Unido  – devido às novas 
variantes de covid-19. A informação foi 
avançada este sábado pelo Ministério da 
Administração Interna (MAI), mas dei-
xa a porta aberta a opções de voos para 
Portugal, com escala noutros países, reve-
lou o Consulado de Portugal em São Pau-
lo, na sua página de Instagram. O i fez 
uma simulação no site da TAP e não foi 
possível marcar viagem, o que significa 
que o viajante terá de marcar através de 
outra companhia aérea. 

O consulado diz ainda que “nestes casos, 
e antes de proceder à aquisição de qual-
quer viagem, deverá contactar previamen-
te a companhia aérea e confirmar com a 
mesma se a escala naquele território é per-

mitida e quais os requisitos que deverá cum-
prir, nomeadamente a exigência ou não de 
apresentação de teste RT-PCR ao SARS-
COV2 negativo e qual a antecedência com 
que o mesmo deverá ser realizado”. 

E acrescenta: “As autoridades portugue-
sas examinarão, em conjunto com a embai-
xada de Portugal em Brasília e os postos 
consulares no Brasil e à luz de razões huma-
nitárias, as possibilidades existentes ao 
abrigo dos termos do despacho, tendo em 
conta os critérios ali descritos e os nacio-
nais portugueses e os nacionais de tercei-
ros países com residência legal em terri-
tório nacional que, pretendendo regressar 
a Portugal, não o tenham conseguido”. 

Recorde-se que, devido ao estado de 
emergência, estão proibidas as desloca-
ções para fora do território continental, 
por parte de cidadãos portugueses, exce-
to em situações estritamente essenciais. 
E, nesse caso, à chegada a Portugal, terão, 

ainda, de “cumprir um período de isola-
mento profilático de 14 dias, no domicí-
lio ou em local indicado pelas autorida-
des de saúde, ou aguardar pelo voo de 
ligação aos respetivos países em local 
próprio no interior do aeroporto”. 

Entre 31 de janeiro e 11 de fevereiro, 
90 pessoas foram impedidos de deixar 
Portugal continental, após controlos da 
PSP nos aeroportos de Lisboa, Porto e 
Faro, que “verificou os motivos de via-
gem de 35 591 passageiros”. 

Segundo o MAI, o Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras controlou, nos aeropor-
tos do continente, 19 610 passageiros (447 
voos) provenientes de países da União 
Europeia e do Espaço Schengen, dos quais 
488 não apresentavam comprovativo de 
realização de teste; e 6228 passageiros 
(95 voos) oriundos de países terceiros, 
dos quais 68 também não tinham com-
provativo do teste à covid-19.

Portugal prolongou até 1 de março a suspensão de voos  
de e para o Brasil devido às novas variantes de covid-19,  
mas aponta para opções de voos com escalas em outros países.

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt

CATALUNHA Segundo projeções lançadas 
pela TVE, o partido Esquerda Republi-
cana da Catalunha (ERC, independen-
tista) irá manter a maioria no parlamen-
to catalão, com 36 a 38 lugares dos 135 
disponíveis, apesar de terem sido o segun-
do partido mais votado. Os socialistas do 
PSC-PSOE, mesmo sendo o partido que 
recolheu mais votos, devido ao sistema 
de votação, apenas terá 34 a 36 lugares.

Catalunha. Projeções dão 
vitória a independentistas

ARGENTINA Morreu este domingo, aos 
90 anos, o antigo Presidente argentino 
Carlos Menem. A notícia foi confirmada 
pelo hospital Los Arcos de Buenos Aires, 
onde estava internado desde 15 de dezem-
bro devido a uma infeção urinária que 
lhe provocou problemas cardíacos. Na 
véspera de Natal, o antigo chefe de Esta-
do argentino foi induzido em coma devi-
do a uma insuficiência renal. 

Morreu Carlos Menem,  
ex-Presidente da Argentina

CHINA A equipa da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que esteve quatro sema-
nas em Wuhan, terá encontrado provas 
de que o novo vírus já estava a circular 
amplamente na cidade quando o primei-
ro caso foi identificado em dezembro 
2019. De acordo com o coordenador da 
delegação da OMS responsável por esta 
missão, em dezembro já havia pelo menos 
uma dúzia de cadeias de transmissão.

Wuhan. Coronavírus já 
circulava em dezembro


