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MÁRIO RAMIRES
HOJE ESCREVO EU

D
avid tem seis anos e precisa de um 
transplante de medula óssea. Des-
de maio que tem um dador compa-

tível identificado, mas a operação, que já 
esteve apontada para julho, foi sendo adia-
da e ainda não está confirmada para se-
tembro. 

David já fez sete ciclos de quimiotera-
pia – seis bastavam, mas a espera já o obri-
gou, entretanto, a mais um – e porventu-
ra terá de fazer ainda um oitavo e um nono 
antes de ser chamado para o bloco. 

Em Portugal há três unidades hospita-
lares que fazem transplantação de medu-
la, mas apenas o IPO do Porto e o IPO de 
Lisboa admitem casos pediátricos. 

David está a ser acompanhado no IPO 
de Lisboa, onde a mãe procurou respostas 
para o retardamento da operação do filho 
e lhe disseram que havia falta de pessoal 
e uma lista de 57 doentes à espera de trans-
plante de medula. 

Por esta altura, o leitor já deve estar a 
questionar-se onde é que já leu isto. Ou nas 
redes sociais, onde Bruna Vilar, mãe do 
David, deu o seu grito de revolta; ou no 
Nascer do SOL da semana passada, num 
artigo assinado por Marta F. Reis. 

Neste, o presidente do IPO de Lisboa, 

João Oliveira, explica que «o problema 
de falta de pessoal é sistémico» e salien-
ta que, se, por um lado, a capacidade de 
resposta do IPO no transplante de medu-
la óssea aumentou nos últimos meses, por 
outro, as indicações de transplante tam-
bém aumentaram, incluindo casos até há 
pouco tempo considerados sem tratamen-
to possível – o que é, obviamente, positivo, 
mas tem como contrapartida a sobrecarga 
dos serviços. 

Ou seja, o IPO continua sem capacidade 
de resposta para as necessidades. 

E cada caso tem a sua história e os mé-
dicos não podem fazer mais milagres do 
que os que já fazem. E cada cancro venci-
do é sempre um milagre. 

 

Entretanto, passam os dias e não se ouve 
uma única palavra sobre este assunto 

das bocas do secretário de Estado Lacer-
da Sales, da ministra Marta Temido, do 
primeiro-ministro, António Costa, ou do 
Presidente Marcelo. 

Nada! Zero!  
Apesar de todos eles aparecerem quase 

dia-sim-dia-sim em quase todos os canais 
de televisão a falar da pandemia e da cam-
panha de vacinação. 

Como se a Saúde em Portugal se esgo-
tasse na covid-19 e nas vacinas. 

Ora, se há mais vida para além da pan-
demia, como ainda recentemente vincava 
o Presidente Marcelo, é bom que se tenha 
em devida conta que há também mais 
doenças para além da covid-19.  

E absolutamente prioritárias, em que o 
tempo pode fazer toda a diferença. 

Casos como o transplante de medula ós-
sea de David ou da incapacidade de res-
posta do IPO de Lisboa são absolutamen-
te prioritários. 

Têm de ser. 
É questão de vida ou de morte.  
 

Não é justo prolongar-se assim o sofri-
mento de uma criança ou de qualquer 

ser humano. 
Não se pode ignorar. 
Em ano e meio de pandemia, já todos 

percebemos que a mortalidade aumentou 
muito mais do que a covid-19 permite ex-
plicar. 

Exatamente porque a esmagadora maio-
ria dos meios e recursos foram canaliza-
dos para o combate à pandemia. 

E tudo o resto passou para plano secun-
dário. 

Ora, não pode!  
Encher a boca com as virtudes do Ser-

viço Nacional de Saúde – que ninguém 
nega – e falhar na assistência mais bási-
ca, em questões de vida e de morte ou de 
sofrimento desumano, não é aceitável. 

Há mais doenças para além da covid-19!!! 
 

O sucesso ou insucesso dos Estados e 
dos Governos no combate à pandemia 

não pode medir-se apenas pelas estatísti-
cas que importam diretamente ao novo co-
ronavírus. Mas por tudo, chamem-lhe da-
nos colaterais ou outra coisa qualquer. 

O SNS respondeu bem à covid-19? Com 
toda a certeza que sim.  

Mas ninguém ficou para trás nem ficou 
prejudicado? Com toda a certeza que não. 

Tentar esconder a realidade que vive-
mos não adianta nada. 

Quem mais clama pelo SNS não pode 
descartar-se assim.   

E mal vai a Saúde quando os doentes – 
incluindo crianças como o David, de seis 
anos – deixam de ser ou importar mais do 
que números e estatísticas, baralhados e 
apresentados conforme mais aprouver. 

É desumano! 
Criminoso!

Há mais doenças para além da covid-19!

M
IG

U
E

L
 S

IL
V

A

O IPO de Lisboa não tem capacidade para agendar sem mais atrasos o transplante de medula óssea de um menino com seis anos
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JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA
POLÍTICA A SÉRIO

Q
uando a troika deixou Portugal, o 
país estava no caminho certo. 
A lógica era aligeirar o Estado e for-

talecer o setor privado. 
A prova de que estávamos no bom cami-

nho era termos conseguido, mais depressa 
do que quase todos esperavam, inverter a si-
tuação de recessão em que o país tinha caído.  

Em pouco tempo, a tendência de queda 
fora anulada e o PIB recomeçara a crescer.  

Mas veio o Governo da ‘geringonça’ e 
tudo mudou. 

Muitas das decisões tomadas por Pas-
sos Coelho foram revertidas.  

 

Porquê, se a receita tinha começado a 
dar bons resultados? 

E se o ministro das Finanças, Mário 
Centeno, era um economista de formação 
liberal, para quem as reversões deveriam 
fazer pouco sentido? 

Julgo que a explicação é ter sido esse o 
preço a pagar pelo acordo da ‘geringonça’.  

Para assinar um acordo com os parti-
dos de esquerda, o PCP e o BE, que permi-
tisse viabilizar um Governo alternativo e 
afastar do poder Passos Coelho, o Partido 
Socialista teve de fazer concessões – e en-
tre essas terá sido a reversão de muitas 
medidas tomadas no tempo da troika.  

Acredito sinceramente que Mário Cen-
teno discordasse de muitas delas.  

A anulação, por exemplo, do corte de 5% 
dos salários dos funcionários públicos, 
que já vinha do tempo de Sócrates, não fa-
zia grande sentido.  

A medida fora perfeitamente assimila-
da e não estava a ser contestada por nin-
guém. 

Quanto às 40 horas de trabalho sema-
nal na Função Pública, às privatizações 
de transportes públicos urbanos ou à pri-
vatização da TAP, julgo que Centeno sa-
beria que a reversão dessas decisões po-
deria ter graves consequências no futu-
ro do país. 

Como aconteceu, de resto. 
Mas Centeno avalizou-as, mesmo assim.  
 

Por motivos de oportunismo político, o 
ministro das Finanças aceitou agir 

com base em critérios que não tinham fun-
damento técnico. 

E por isso falo no ‘crime de Centeno’. 
Para ‘correr a direita do poder’ e al-

candorar o PS ao Governo – tornando-
-se ele próprio ministro –, Centeno ava-
lizou medidas das quais tecnicamente 
discordava.  

E agora o Governo está com as batatas 

quentes nas mãos e o país está a sofrer 
com elas. 

A redução das 40 para as 35 horas de tra-
balho na Função Pública – representando 
menos 22 horas mensais de trabalho por 
cada profissional – obrigou a novas despe-
sas, designadamente no Serviço Nacional 
de Saúde, que já de si é um poço sem fundo. 

E, quanto à TAP, estamos todos os dias 
a ver a asneirada que foi. 

Mesmo que Bruxelas aceite o plano de 
reestruturação apresentado, a empresa 
não tem salvação. 

 

Registando um défice crónico, a TAP 
não pode viver nos próximos anos sem 

injeções cíclicas de capital. 
Ora, o maior acionista – o Estado – está 

impedido por Bruxelas de as fazer, o que 
condena virtualmente a companhia.  

E há mais.  
O Governo ‘renacionalizou’ a TAP para 

a pôr ‘ao serviço dos portugueses’, segun-
do critérios a definir pelo poder político. 

Ora, a TAP, mesmo que tivesse condi-
ções para sobreviver, teria obrigatoria-
mente de ser gerida com base em critérios 
estritamente empresariais e não em cri-
térios políticos. 

Num dos setores mais competitivos que 

hoje existem – o do transporte aéreo, que 
a pandemia ainda por cima deixou de ras-
tos e levará muito tempo a recuperar –, 
uma empresa não tem hipóteses de sobre-
vivência se não se cingir a critérios de ges-
tão empresariais.  

Se não estivesse condenada, a TAP vive-
ria numa contradição insanável.  

 

Todos estes problemas são consequên-
cia das reversões. 

Se o crime de Sócrates foi derreter mui-
tos milhões de dinheiros públicos em de-
cisões megalómanas ou determinadas por 
interesses pessoais, o crime de Centeno foi 
avalizar medidas com grande impacto eco-
nómico que ele sabia serem arriscadas 
mas a que deu o seu acordo para permitir 
a subida do Partido Socialista ao poder. 

As consequências têm vindo a ver-se.  
E vão continuar a fazer-se sentir.  
Enquanto o PS depender dos votos dos 

partidos à sua esquerda para viabilizar os 
orçamentos, não sairemos da cepa torta.  

Se, quando a troika saiu de cá, estáva-
mos a entrar no bom caminho, hoje esta-
mos outra vez num caminho completa-
mente errado. 

Mais cedo ou mais tarde será inevitável 
um novo resgate.

O ‘crime’ de Centeno
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Centeno avalizou medidas que sabia serem tecnicamente erradas
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Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universi-
dade de Washington atualizou projeções para a evolução 
da pandemia. Estima mais 2 mil mortes em Portugal as-
sociadas à covid-19 entre 26 de julho e 1 de novembro e si-
tuação de stresse elevado a extremo nos hospitais. Vacinas 
são eficazes, mas o ‘vírus tem um padrão sazonal, como 
a pneumonia’ e a imunidade de grupo não será atingida 
este inverno, diz ao Nascer do SOL Ali Mokdad, um dos 
autores destas projeções.

O
s hospitais podem ter 
de enfrentar uma 
nova vaga de inter-
namentos relacio-
nados com a covid-
-19 nos meses de ou-

tono, que, mantendo-se a tendência 
de maior circulação de pessoas e 
menor uso de máscara em espaços 
públicos, poderá vir a superar a do 
outono passado, com mais de 400 
doentes a precisar de resposta 
em cuidados intensivos, acima 
da linha vermelha agora definida 

a nível nacional em 255 camas 
ocupadas por doentes críticos 
com covid-19 (no início do ano, 
chegou a haver mais de 904 doen-
tes com covid-19 em UCI, 1300 
contando com outros casos críti-
cos, mas para alargar as unida-
des foram suspensas cirurgias 
não urgentes). A projeção, que 
contraria o otimismo em torno 
de um virar de página para bre-
ve da pandemia nos países mais 
avançados na vacinação, é feita 
pelo Instituto de Métricas e Ava-
liações em Saúde da Universida-
de de Washington, que desde o 
início da pandemia publica cená-
rios a nível global sobre a evolu-
ção da covid-19. 

No ano passado, por esta altu-
ra, o mesmo instituto previa um 
pico de infeções e de óbitos no in-
verno e a necessidade de um con-
finamento para travar a progres-
são do vírus, que em Portugal 
apontava para o início de dezem-
bro – coloca a necessidade de tra-
vão para evitar cenários piores 
quando os países atingem uma 
média de 8 mortes por milhão de 

Marta F. Reis 
marta.reis@nascerdosol.pt  

COVID-19 
STRESSE  
NOS HOSPITAIS
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habitantes associadas à covid-19, 
80 mortes por dia. Calculavam os 
especialistas americanos que, se 
tal ocorresse, o país poderia che-
gar ao início de março com 13 
mil mortes. O país confinou mais 
tarde, em janeiro, e o inverno, 
marcado também nesse mês por 
uma vaga de frio acentuada, aca-
bou por ser mais pesado do que o 
projetado no cenário central da 
equipa da Universidade de Wa-
shington, chegando-se a 1 de 
março com 16 mil óbitos associa-
dos à covid-19. 

Nas projeções agora atualiza-
das (ver os gráficos) já tendo em 
conta a progressão da vacinação, 
maior mobilidade, a circulação 
da variante delta e a tendência 
para alívio no uso de máscara, a 
equipa projeta como cenário 
mais provável que o país enfren-
te no outono uma vaga de infe-
ções superior às anteriores mas 
com proporcionalmente menor 
impacto na mortalidade e nos in-
ternamentos pelo menos até 1 de 
novembro do que o que se viveu 
nos meses de janeiro e fevereiro. 

Ainda assim, é de esperar que o 
país tenha uma situação de 
«stresse elevado a extremo» 
em termos de recursos hospita-
lares necessários e estimam que 
neste período, do final de julho a 
1 de novembro, possam verificar-
-se mais 2 mil mortes atribuíveis 
à covid-19, com 50 óbitos diários 
em meados de outubro.  

Num pior cenário, que projeta 
uma situação em que há um de-
clínio exponencial de uso de más-
caras e que a mobilidade continua 
a aumentar independentemente 
dos níveis de infeção, estima-se 
um maior aumento da mortalida-
de, que pode chegar aos 100 óbitos 
diários em outubro. 

Ao Nascer do SOL, Ali 
Mokdad, um dos responsáveis 
do IHME, refere que uma das 
explicações para as projeções 
que apresentam é haver evidên-
cia de que o vírus é sazonal e 
«segue os padrões da pneu-
monia» e que não será atingi-
da a imunidade de grupo nos 
próximos meses. Estimam que 
Portugal chegará a 1 de novem-
bro com 8,3 milhões de pessoas 
completamente vacinadas – o 
que calculam em função dos 
planos de cada país e dados so-
bre intenções de ser vacinado. 
O objetivo de atingir mais de 
85% da população vacinada em 
Portugal é dificilmente atingí-
vel sem vacinação de adoles-
centes e adesão quase total de 
adultos mas a equipa vai mais 
longe e tem em conta as varian-
tes e as diferenças na efetivida-
de das vacinas no que toca à 
proteção de infeção, que não é 
de 100%.  

Assim, estimam que a 1 de no-
vembro 73% da população estará 
imune a variantes que não esca-
pam a vacinas e 67% a variantes 
mais transmissíveis, o que deixa 
mais de 30% de suscetíveis. «Se-
gundo as nossas estimativas, 
a imunidade de grupo não é 
possível este inverno. Estima-
mos 67% de imunidade na po-
pulação portuguesa a 1 de no-
vembro e isso não é suficien-
te para o atingir. Também 
temos de ter presente a hipóte-
se de desvanecimento de imu-
nidade e novas variantes que 
escapem a vacinas», acrescenta 
o investigador, numa resposta 
por escrito, considerando que 
manter o uso de máscaras em es-
paços públicos no inverno e pla-
near o que pode ser uma estação 
de duplo stresse nos hospitais 
por causa da covid-19 e da gripe 
são medidas a ter em conta.  

 
Máscaras no inverno 
Em relação à terceira dose da va-
cina, Ali Mokdad diz que é preci-
so «seguir a ciência e que já se 
sabe que a imunidade diminui 
com o tempo e por isso pode ser 
necessária para conter a va-
riante delta». No entanto, o espe-
cialista salvaguarda que, ao mes-
mo tempo, é preciso garantir aces-
so equitativo a vacinas, já que o 
aumento da transmissão noutros 
países também pode levar a novas 
variantes.  

Apesar de prever que os hospi-
tais voltem a confrontar-se com 

uma situação de stresse elevado 
ou extremo em termos de capaci-
dade de resposta no outono, Ali 
Mokdad salienta que as vacinas 
são eficazes: até novembro, o 
IHME estima que as que ainda 
vão ser dadas em Portugal pode-
rão evitar 3100 mortes.  

O uso universal de máscaras 
em espaços públicos é apontado 
no entanto pela equipa da Univer-
sidade de Washington como uma 
arma a manter: se na próxima se-
mana a adesão voltasse a ser de 
95% (com base em inquéritos 
como os que são feitos pelo Face-
book aos utilizadores em cada 
país, é usada 82% das vezes), esti-
mam que poderia haver menos 
1200 mortes por covid-19 até no-
vembro. O Governo anunciou o 
fim do uso de máscara na via pú-
blica quando for atingida a meta 
de 70% da população completa-
mente vacinada, algo esperado 
em setembro.  

Pode ser arriscado deixar de 
usar máscara no outono? «As 
máscaras são efetivas contra 

a covid-19 e todas as suas va-
riantes. No próximo inverno, 
serão uma boa estratégia in-
dependente da cobertura va-
cinal uma vez que as crianças 
ainda não são elegíveis para 
fazer a vacina e alguns adul-
tos também não podem fazê-
-lo», diz Mokdad. A equipa reco-
menda também o planeamento 
do outono/inverno nos hospitais: 
«Precisamos de planear um 
possível stresse duplo no sis-
tema médico causado por co-
vid-19 e gripe. Os países de-
vem ter planos para garantir 
recursos para lidar com essa 
possibilidade».  

Em termos de infeções diárias, 
a equipa projeta infeções em ter-
mos absolutos e não as que são de-
tetadas, o que varia consoante os 
testes que fazem. Calculam que 
atualmente o rácio de deteção em 
Portugal, onde a testagem tem es-
tado a baixar, é de 62% dos casos, 
acima do que aconteceu em todo 
o ano passado mas ligeiramente 
abaixo de março/abril.

IHME aponta 
para mais  
de 400 doen-
tes em UCI  
em outubro 

As mortes diárias são 
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Política

No debate sobre a reforma da Lei 
da Defesa Nacional e da Lei Or-
gânica de Bases da Organização 
das Forças Armadas (LOBOFA) 
– promulgadas nesta terça-feira 
pelo Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa –, muito pouco ou nada 
se falou sobre quem comanda o 
quê e sobre as questões menos le-
gais e mais operacionais das tro-
pas portuguesas – na prática, es-
tes diplomas concentram mais po-
der e competências nas mãos do 
Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas (CEMGFA), 
deixando os chefes dos três ramos 
militares, Exército, Marinha e 
Força Aérea, na sua dependência 
hierárquica. 

Na verdade, poderia dizer-se que 
esse foco no topo da hierarquia é 
um dos maiores desafios das For-
ças Armadas portuguesas: afinal, 
já há bem mais militares integra-
dos como quadros permanentes, 
como oficiais e sargentos, do que 
em regime não-permanente, como 
praças para estes comandarem. 

«Os dados são inequívocos. De 
facto, nas últimas décadas tem 
havido um problema de obten-
ção de recursos humanos para 
as Forças Armadas, e tem havi-
do um decréscimo sobretudo na 
estrutura não-permanente», ad-
mite Helena Chaves Carreiras, di-
retora do Instituto da Defesa Na-
cional (IDN), ao Nascer do SOL. 

«Continuamos a ter um nú-
mero muito significativo de 
candidatos às academias mili-
tares, que é onde se formam os 
oficiais e sargentos. O proble-
ma tem-se registado ao nível da 
estrutura não-permanente, dos 
chamados regimes de volunta-
riado e contrato, em particular 
na categoria de praças. De tal 

forma que quase se inverteu o 
peso relativo destas estruturas. 
É uma assimetria que é preci-
so corrigir», alerta Carreiras. «É 
algo um bocadinho contrário 
ao que é suposto acontecer nas 
Forças Armadas». 

Olhando para os estudos do Ins-
tituto da Defesa Nacional, vemos 
que o problema é sobretudo cen-
trado no Exército. Neste ramo, se 
havia mais de 11 mil efetivos em 
Regime de Voluntariado e Contra-
to (RV/RC) em 2008, batendo nos 
14 mil dois anos depois, em 2020 
já só havia menos de seis mil, com 
uns outros mil em formação – na 
Marinha, até 2018, notou-se tam-
bém uma quebra mas menos abis-
mal, tal como na Força Aérea. 

Podemos encontrar uma expli-
cação para esse fenómeno num 
inquéritos do IDN, realizado em 
2016: os níveis de insatisfação de 
militares em regime não perma-
nente do Exército são consisten-
temente superiores aos dos seus 
camaradas da Marinha e  da For-
ça Aérea. Tanto no que toca a sa-
lários (65,8% estavam insatisfei-
tos), como às tarefas em si (48%), 
às condições de apoio (54,2%) ou 

a nível carreira e oportunidades 
de desenvolvimento pessoal 
(50,9%). São queixas que vão bem 
ao encontro das preocupações 
dos militares com quem o Nascer 
do SOL se cruzou em Tancos (ver 
páginas 12-13). 

«O problema do recrutamen-
to e retenção – porque a ques-
tão não é só atrair jovens para 
as forças armadas, mas retê-los 
– tem de ser visto com enorme 
atenção quanto às condições de 
prestação de serviço», conside-
ra Carreiras, que acrescenta: «A 
insatisfação desses jovens cres-
ce à medida que se prolonga a 
sua permanência nas fileiras. 
É explicada em boa parte pela 
ausência de perspetivas profis-
sionais. Há uma trabalho mui-
to importante que tem de ser 
feito de equiparação de qualifi-
cações militares – evidente-
mente não aquelas de nature-
za mais estritamente militar – 
com um sistema nacional de 
qualificações». 

Ou seja, garantir que as capaci-
dade obtidas na vida militar, em 
áreas tão diversas como comuni-
cações, informática, administra-
ção e combate aos fogos, lideran-
ça, etc, são valorizadas lá fora.  

De facto, os militares no quadro 
não-permanente – que têm um li-
mite de anos de serviço nas For-
ças Armadas, entre outros moti-

vos, para impedir que suba um 
número excessivo na hierarquia, 
para evitar subverter essa pirâ-
mide, um mecanismo que clara-
mente não está a funcionar – es-
tão envolvidos em missões com as 
mais diversas instituições civis.   

Por exemplo, no caso do Exérci-
to, têm serviços como o Centro de 
Operações de Apoio Militar de 
Emergência, em Abrantes, que 
opera 24h por dia, encarregue da 
vigilância e apoio ao combate a 
fogos rurais em Portugal conti-
nental, onde colaboram com mu-
nicípios, com o Instituto da Con-
servação da Natureza e das Flo-
restas e com a Proteção Civil, 
segundo informações do ramo. 
Outros dedicam-se ao apoio ao 
programa de vacinação contra a 
covid-19, estando mais de duzen-
tos militares a trabalhar com  as 
Administrações Regionais de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do 
Norte, Centro, da Madeira e dos 

Açores. Certamente que no pro-
cesso ganharão experiência que 
lhes será – ou deveria ser – útil 
no mercado de trabalho. 

«É preciso garantir condi-
ções de transição para a vida 
civil mais favoráveis», avalia a 
diretora do IDN. Por agora, têm 
concursos próprios à carreira na 
PSP ou GNR, por exemplo, mas 
claramente não chega. «É funda-
mental que alguém que passou 
anos, e não pode passar mais 
nas forças armadas, possa de-
pois ter perspetivas futuras», 
continua Carreiras.  «Isso é um 
trabalho que está a ser feito, 
está diagnosticado, conhece-
mos os problemas, e à uma co-
missão a trabalhar para a im-
plantação do chamado Plano 
de Ação para a Profissionaliza-
ção, para suprir estas lacunas». 

Aliás, o próprio ministro da Defe-
sa, João Gomes Cravinho, admitiu 
a dificuldade da quebra dos efetivos 

FORÇAS ARMADAS 
VIRAM PIRÂMIDE 
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João Campos Rodrigues 
joao.rodrigues@nascerdosol.pt

Com menos jovens e cada vez mais qualificados, 
o desafio é modernizar uma instituição que tem 
mais gente a mandar do que a obedecer. As car-
reiras não-permanentes têm de ser mais atrativas. 

‘É fundamental que 
alguém que passou 
anos, e que não 
pode passar mais, 
nas FA’s possa ter 
perspetivas de 
futuro’, defende  
Helena Chaves 
Carreiras (IDN)
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Q
uando estive em Angola 
e Moçambique constatei 
que a Escola Portuguesa 

tinha uma longa fila de espera 
de alunos locais e de filhos de ex-
patriados que queriam aí estu-
dar,  mas, como não havia vagas, 
as famílias – que podiam, como 
é óbvio – angolanas e moçambi-
canas optavam por inscrevê-los 
nas escolas americana, france-
sa ou italiana. A falta de profes-
sores portugueses assim o deter-
minava. Também por falta de di-
nheiro, vi ambos os Governos 
‘oferecerem’ autênticas relí-
quias a outros Governos euro-
peus, pois Portugal, através do 
Instituto Camões, não tinha di-
nheiro para investir meia dúzia 
de euros em espaços culturais 
que depois eram entregues a ou-
tras nações. 

Não compreendia como tal 
era possível, já que o investi-
mento na língua portuguesa 
não devia ter preço, atendendo 
até que, em Moçambique, por 
exemplo, só cerca de 30% da po-
pulação é que fala e escreve em 
português. O sentimento de im-
potência era evidente e na altu-
ra da troika ainda se fazia sentir 
com mais força. 

 

Hoje, tudo é diferente no que 
diz respeito à relação com 

os países de língua oficial por-
tuguesa e até parece que já esta-
mos a pagar a fatura pelo passa-
do colonial. Quem será o men-
tor de tal estratégia? Terá o 
Bloco de Esquerda alguma coisa 
a ver com isso? Será uma das 
imposições, entre muitas ou-
tras, para a aprovação do próxi-
mo Orçamento do Estado? Veja-
mos o seguinte: enquanto se dis-
cute a vacinação dos jovens 
entre os 12 e os 15 anos – muitos 
acreditam que a mesma (discus-
são) só existe pela inexistência 
de vacinas –  Portugal decide 
por artes mágicas aumentar de 
um milhão para quatro milhões 
as vacinas que irá oferecer aos 
PALOP e a Timor!  

Com todo o respeito por esses 
países, faz algum sentido estar 
a mandar milhões de doses en-
quanto não se vacina a popula-
ção toda que vive em Portugal 
para tentar a tal imunidade de 
grupo? Ou será que vamos mes-
mo ter outro ano escolar para 
esquecer, com milhares de jo-

vens a serem sistematicamente 
enviados para casa depois de al-
gum colega ter dado positivo, de-
vido a não estar inoculado com 
as duas doses? 

Repito, acho fantástico que 
Portugal ajude os países de lín-
gua portuguesa, e outros se 
conseguir, mas fazê-lo enquan-
to por cá temos uma ferida 
aberta não me parece grande 
ideia. E se  esses milhões de do-
ses ainda resolvessem os pro-
blemas da CPLP ainda se per-
cebia, mas não. Logo, não se vai 
resolver nenhum problema, 
nem lá, nem cá. Calculo que o 
vice-almirante responsável 
pela task-force da vacinação es-
teja à beira de um ataque de 
nervos. O homem bem explica 
que não há mais jovens vacina-
dos porque não tem vacinas e 
teve de optar pelos grupos de 
maior risco – os mais velhos. 

 

Ao ver Portugal a portar-se 
como novo-rico, dando o que 

não pode, como reagirá Gouveia 
e Melo? Acredito que não lhe 
reste outra hipótese que não 
seja habituar-se à esperteza do 
primeiro-ministro que quer 
agradar a todos, ocultando a 
verdade. 

 
P. S. Nas redes sociais não fal-
tam textos, uns muito bem ‘sa-
cados’, sobre o Portugal ‘racis-
ta’ que tem um atleta cubano 
que optou por ser português 
para fugir à ditadura cubana; 
um judoca que nasceu em São 
Tomé e chora quando ouve o 
hino português e que sonha ser 
polícia; uma atleta cujos pais 
nasceram em Angola e que tem 
um orgulho enorme no ser por-
tuguês, demonstrado pela 
enorme bandeira com que cor-
reu na pista de Tóquio, além de 
ser uma das mulheres mais bo-
nitas de Portugal; e até uma 
atleta, Auriol Dongmo, que 
quis ser portuguesa pela sua 
devoção a Nossa Senhora de 
Fátima. Certo é que a portuga-
lidade é isso tudo e não são três 
dúzias de skinheads que muda-
rão a história de um país. Onde 
os povos se cruzam além das 
polémicas de intelectuais de es-
querda que sonham com guer-
ras ideológicas. 

 
vitor.rainho@sol.pt

Vacinas ideológicas

VÍTOR RAINHO
À ESQUERDA E À DIREITA

militares. Questionado pela Lusa 
quando à criação de um quadro per-
manente de praças do Exército e da 
Força Aérea, em fevereiro, Cravi-
nho considerou-o um objetivo «mui-
tíssimo importante a médio e lon-
go prazo». Mas ressalvou: «Não é 
com uma simples penada que se 
pode criar um quadro de praças 
e esperar que tudo dê certo». 

É que o problema não é apenas 
na estrutura. Também entram em 
jogo fatores sociais e demográfi-
cos, semelhantes aos que podemos 
observar noutros países desenvol-
vidos, considera a investigadora. 

«Primeiro, há poucos jovens», 
explica. «Depois, há a cada vez 
maior qualificação dos jovens», 
continua. Logo, cada vez mais têm 
possibilidade de acesso à carreira de 
oficial, que requer um curso supe-
rior, bem como acesso a outras opor-
tunidades no mercado de trabalho. 

Aliás, no ano passado, em tem-
po de pandemia, de incerteza e 

quebra económica, foi a primeira 
vez que o número de efetivos das 
Forças Armadas subiu em dez 
anos. O que tem sido relacionado 
com a falta de outras opções de 
emprego – e que também poderia 
explicar o aumento da recruta em 
Regime de Voluntariado e Contra-
to para o Exército no rescaldo da 
crise financeira de 2008.   

 
Prioridade à especialização 
A questão é que, se a inversão da pi-
râmide de oficiais, sargentos e pra-
ças dificulta as operações militares, 
ao mesmo tempo a opção também 
é cada vez mais prioritizar a espe-
cialização, mais que o crescimento 
em efetivos. Vivemos num mundo 
com cada vez mais conflitos assimé-
tricos, de prioritização de valências 
de contraterrorismo – o género de 
coisas que os militares portugueses 
agora formam nas forças de elite 
moçambicanas, para enfrentar a in-
surgência em Cabo Delgado – e com 

crescente relevância da guerra ci-
bernética, entre outros desafios.  

«A natureza das ameaças 
obriga ao maior complemento 
de qualificações tecnológicas, 
científicas e de outra nature-
za», nota Carreiras. «Sem pôr 
em causa, evidentemente, que 
haja depois uma dimensão ci-
nética, que deve ser preserva-
da, porque os conflitos conven-
cionais também existem, temos 
de estar preparados para eles», 
ressalva a diretora do IDN.  

Quanto a um eventual regresso 
do Serviço Militar Obrigatório, 
que de quando em vez volta a ser 
tema na praça pública, nem que 
seja para responder à escassez de 
recrutas, Carreiras é categórica: 
«Essa opção, em Portugal, nes-
te momento, não serviria».  

«Não quer dizer que ela não 
possa ponderar-se noutras con-
dições, noutros momentos, mas 
não faz sentido», ressalva.

A quebra do número de praças tem sido mais acentuada no Exército do que na Marinha ou na Força Aérea 
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MADEIRA

AÇORES

MEIOS DAS FORÇAS ARMADAS

MARINHA

5
1
2
2
4
4

Fragatas
Reabastecedor
Submarinos
Corvetas
Patrulhas Oceênicas
Patrulhas

10
4
4
5
2

Lanchas
Hidrográficos
Veleiros
Helicópteros
Bases

BASE DE 
FUZILEIROS

ALFEITE

MESSE MILITAR 
DO PORTO

• PÓLO DAS ANTAS
• PÓLO DA BATALHA

REGIMENTO DE 
TRANSMISSÕES

PORTO

CENTRO DE TROPAS E 
OPERAÇÕES ESPECIAIS

LAMEGO

MESSE DE 
OFICIAIS DE FARO

FARO

MESSE MILITAR 
DE LISBOA 

• PÓLO DE STA CLARA
• PÓLO ATENA

LISBOA

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº1

BEJA

REGIMENTO 
DE APOIO MILITAR 

DE EMERGÊNCIA
ABRANTES

• CAMPO MILITAR 
DE SANTA MARGARIDA

• BRIGADA MECANIZADA
CONSTÂNCIA

•UNIDADE DE APOIO 
DA BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA
•REGIMENTO DE PARAQUEDISTAS

•REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1
PRAIA DO RIBATEJO

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº13

VILA REAL

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº14

VISEU

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº10

AVEIRO

REGIMENTO DE 
ENGENHARIA Nº3

ESPINHO

REGIMENTO DE 
GUARNIÇÃO Nº1

ANGRA DO HEROÍSMO

REGIMENTO DE 
CAVALARIA Nº3

ESTREMOZ

REGIMENTO DE 
ARTILHARIA Nº5

VENDAS NOVAS

REGIMENTO DE 
COMANDOS

BELAS

REGIMENTO DE 
ARTILHARIA Nº4

LEIRIA

REGIMENTO DE 
CAVALARIA Nº6

BRAGA
ESCOLA DE 
SERVIÇOS

PÓVOA DO VARZIM

MESSE MILITAR 
DE ÉVORA

ÉVORA
BASE NAVAL 

DE LISBOA
ALFEITE E DOCA 

DA MARINHA

AERÓDROMO DE 
MANOBRA Nº1

OVAR

AERÓDROMO DE 
TRÂNSITO Nº1

LISBOA

AERÓDROMO DE 
MANOBRA Nº3

PORTO SANTO

BASE 
AÉREA Nº5
MONTE REAL

BASE 
AÉREA Nº4

LAJES

BASE 
AÉREA Nº6

MONTIJO

BASE 
AÉREA Nº11

BEJA

BASE AÉREA
Nº1 / AFA

SINTRA

MESSE MILITAR
DE LAGOS E TAVIRA

TAVIRA

MESSE MILITAR
DE LAGOS E TAVIRA

LAGOS

MESSE DE OFICIAIS 
DE CAXIAS

OEIRAS

REGIMENTO 
DE MANUTENÇÃO

ENTRONCAMENTO

ESCOLA DE SARGENTOS 
DO EXÉRCITO

CALDAS DA RAINHA

ESCOLA 
DE ARMAS

MAFRA

DISPOSITIVOS OPERACIONAIS

FORÇA AÉREA

9
11
2
3
4
5

Aeronaves
Esquadras de Voo
Unidades de Formação
Aeródromos
Estações de Radar
Bases Aéreas

Quantidade de Operacionais

83%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

17%

Militares

Militares
em Formação

729
Funcionários 

Civis

718

Militares
5879

EXÉRCITO PORTUGUÊS

8
10
3
7
4
3
4
1
3
8
3

Forças ligeiras
Forças médias
Forças Pesadas
Apoio de Fogos e antiaérea
Engenharia
Comunicações e Sistemas de Informação
Apoio de Serviços
Vigilância do Campo de Batalha
Viaturas Táticas
Armamento Ligeiro e Armas de Apoio
Equipamento de Proteção Individual

Quantidade de Operacionais

83%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

17%

Militares+Militares
11593

Funcionários 
Civis

718

MISSÕES NO ESTRANGEIRO

LITUÂNIA
146

8
Militares
Meios

ROMÉNIA
1Militar

MEDITERRÂNEO
33
1
Militares
Meio JORDÂNIA

2Militares

IRAQUE
1Militar

MALI
86
1
Militares
Meio

S. TOMÉ 
E PRÍNCIPE
23
1
Militares
Meio

REP. CENTRO 
AFRICANA
245
45

Militares
Meios

SOMÁLIA
2Militares

SOMÁLIA-
OCEANO ÍNDICO

4Militares

COLÔMBIA
2Militares

ROMA
4Militares

Política

Seja na República Centro-Afri-
cana e, antes disso, no Afeganis-
tão ou no Kosovo, os militares 
portugueses destacam-se nas 
suas operações no estrangeiro, 
sempre gabadas pelas Nações 
Unidas, bem como nas suas mis-
sões de formação de forças lo-

cais, como decorre agora em Mo-
çambique, com 45 militares por-
tugueses em campo, segundo in-
formou o Ministério da Defesa 
ao Nascer do SOL na semana 
passada, com a possibilidade de 
mais 15 tropas se lhes juntarem, 
e uma missão de treino da União 

Europeia, liderada no terreno 
pelo brigadeiro-general Nuno 
Lemos Pires,  a caminho.  

O problema é que, com a inver-
são da pirâmide de oficiais, sar-
gentos e praças (ver páginas 8 e 
9), toda a estrutura à volta destes 
homens e mulheres que partem 
para o estrangeiro fica fragiliza-
da. Além de que manter a rede de 
infraestruturas e meios milita-
res em Portugal (ver mapa ao 
lado) pronta para uma emergên-
cia já por si só não é tarefa fácil. 

A tudo isto acrescem as mis-
sões quotidianas. No caso do 

Exército, trata-se de tarefas como 
vigilância florestal, participação 
no programa de vacinação con-
tra a covid-19 e apoio ao desen-
volvimento, contruíndo pontes – 
como está acontecer neste mo-
mento em Torres Vedras, Cha-
musca ou Montemor-o-Velho, in-
formou o Exército – ou operan-
do maquinaria pesada.  

Já a Força Aérea tem respon-
sabilidades como a vigilância do 
espaço aéreo, com  99 voos feitos 
estes ano, segundo informou ao 
Nascer do SOL, tendo feito feito 
17 transportes de órgãos, 320 

transportes médicos de emer-
gência e 54 operações de resga-
te, busca e salvamento. 

 No caso da Marinha portu-
guesa,  gaba-se de ter aalvo 342 
vidas em resgates marítimos, só 
no ano passado, num total de 
4414 vidas salvas ao longo dos úl-
timos dez anos. Isto além de 1165 
operações de fiscalização no 
mar – ainda assim um decrésci-
mo de cerca de 20% em relação 
ao ano anterior, devido às com-
plicações criadas pela pandemia 
– e com deteção de 135 presumí-
veis infrações. 

João Campos Rodrigues 
joao.rodrigues@ionline.pt

O Exército está de prevenção para os incên-
dios e embrenhado na campanha de vacina-
ção. A Marinha congratula-se de já ter salvo 
342 vidas este ano e a Força Aérea conta cen-
tenas de transportes de emergência. 

MEIOS E MISSÕES 
DAS FORÇAS ARMADAS

Ana Gonçalves (Infografia) 
ana.goncalves@nascerdosol.pt
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MADEIRA

AÇORES

MEIOS DAS FORÇAS ARMADAS

MARINHA

5
1
2
2
4
4

Fragatas
Reabastecedor
Submarinos
Corvetas
Patrulhas Oceênicas
Patrulhas

10
4
4
5
2

Lanchas
Hidrográficos
Veleiros
Helicópteros
Bases

BASE DE 
FUZILEIROS

ALFEITE

MESSE MILITAR 
DO PORTO

• PÓLO DAS ANTAS
• PÓLO DA BATALHA

REGIMENTO DE 
TRANSMISSÕES

PORTO

CENTRO DE TROPAS E 
OPERAÇÕES ESPECIAIS

LAMEGO

MESSE DE 
OFICIAIS DE FARO

FARO

MESSE MILITAR 
DE LISBOA 

• PÓLO DE STA CLARA
• PÓLO ATENA

LISBOA

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº1

BEJA

REGIMENTO 
DE APOIO MILITAR 

DE EMERGÊNCIA
ABRANTES

• CAMPO MILITAR 
DE SANTA MARGARIDA

• BRIGADA MECANIZADA
CONSTÂNCIA

•UNIDADE DE APOIO 
DA BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA
•REGIMENTO DE PARAQUEDISTAS

•REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1
PRAIA DO RIBATEJO

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº13

VILA REAL

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº14

VISEU

REGIMENTO DE 
INFANTARIA Nº10

AVEIRO

REGIMENTO DE 
ENGENHARIA Nº3

ESPINHO

REGIMENTO DE 
GUARNIÇÃO Nº1

ANGRA DO HEROÍSMO

REGIMENTO DE 
CAVALARIA Nº3

ESTREMOZ

REGIMENTO DE 
ARTILHARIA Nº5

VENDAS NOVAS

REGIMENTO DE 
COMANDOS

BELAS

REGIMENTO DE 
ARTILHARIA Nº4

LEIRIA

REGIMENTO DE 
CAVALARIA Nº6

BRAGA
ESCOLA DE 
SERVIÇOS

PÓVOA DO VARZIM

MESSE MILITAR 
DE ÉVORA

ÉVORA
BASE NAVAL 

DE LISBOA
ALFEITE E DOCA 

DA MARINHA

AERÓDROMO DE 
MANOBRA Nº1

OVAR

AERÓDROMO DE 
TRÂNSITO Nº1

LISBOA

AERÓDROMO DE 
MANOBRA Nº3

PORTO SANTO

BASE 
AÉREA Nº5
MONTE REAL

BASE 
AÉREA Nº4

LAJES

BASE 
AÉREA Nº6

MONTIJO

BASE 
AÉREA Nº11

BEJA

BASE AÉREA
Nº1 / AFA

SINTRA

MESSE MILITAR
DE LAGOS E TAVIRA

TAVIRA

MESSE MILITAR
DE LAGOS E TAVIRA

LAGOS

MESSE DE OFICIAIS 
DE CAXIAS

OEIRAS

REGIMENTO 
DE MANUTENÇÃO

ENTRONCAMENTO

ESCOLA DE SARGENTOS 
DO EXÉRCITO

CALDAS DA RAINHA

ESCOLA 
DE ARMAS

MAFRA

DISPOSITIVOS OPERACIONAIS

FORÇA AÉREA

9
11
2
3
4
5

Aeronaves
Esquadras de Voo
Unidades de Formação
Aeródromos
Estações de Radar
Bases Aéreas

Quantidade de Operacionais

83%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

17%

Militares

Militares
em Formação

729
Funcionários 

Civis

718

Militares
5879

EXÉRCITO PORTUGUÊS

8
10
3
7
4
3
4
1
3
8
3

Forças ligeiras
Forças médias
Forças Pesadas
Apoio de Fogos e antiaérea
Engenharia
Comunicações e Sistemas de Informação
Apoio de Serviços
Vigilância do Campo de Batalha
Viaturas Táticas
Armamento Ligeiro e Armas de Apoio
Equipamento de Proteção Individual

Quantidade de Operacionais

83%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

17%

Militares+Militares
11593

Funcionários 
Civis

718

MISSÕES NO ESTRANGEIRO

LITUÂNIA
146

8
Militares
Meios

ROMÉNIA
1Militar

MEDITERRÂNEO
33
1
Militares
Meio JORDÂNIA

2Militares

IRAQUE
1Militar

MALI
86
1
Militares
Meio

S. TOMÉ 
E PRÍNCIPE
23
1
Militares
Meio

REP. CENTRO 
AFRICANA
245
45

Militares
Meios

SOMÁLIA
2Militares

SOMÁLIA-
OCEANO ÍNDICO

4Militares

COLÔMBIA
2Militares

ROMA
4Militares
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Política

Em Tancos e arredores, a frase 
«isto está tudo morto», proferi-
da com amargura ou resignação, 
ouve-se uma, e outra, e outra vez. 
Nesta terra ribeirinha, que cres-
ceu à volta do Polígono Militar de 
Tancos, com o Campo Militar de 
Santa Margarida do outro lado do 
Tejo e o centro logístico do Exér-
cito sediado no Entroncamento, 
ali ao pé, sente-se como em mais 
lado nenhum a redução nos efeti-
vos militares – a nível nacional, 
caíram mais quase 30% entre 2010 
e 2020, segundo dados do Institu-
to de Defesa Nacional. Contudo, o 
declínio de Tancos já vem de trás. 
Os mais velhos lembram-se de o 
sentir sobretudo a partir de 1974, 
com o final da guerra colonial, 
quando deixou de ser necessária 
tanta tropa, mas também a partir 
de 2004, com o fim do serviço mi-
litar obrigatório. 

«Quando vim para cá a ativi-
dade militar já não era a mes-
ma coisa», comenta José Silva, 
de 66 anos, que chegou a Tancos 
há umas quatro décadas, quando 
casou com a filha de um militar. 
Não apanhou os tempos mais mo-
vimentados, mas ainda se lembra 
bem de quando havia quatro ta-
bernas e quatro cafés, cheios so-
bretudo de tropas – hoje sobram 
só dois, incluindo o da União Des-
portiva de Tancos, onde trabalha 
Silva, que recebe uns quantos ve-
lhotes, e um ou outro turista que 
vai apanhar o barco para visitar 
o castelo de Almourol. 

«Concentrava-se aqui mui-
ta gente militar. E muitos aca-
baram por ficar, ou na Praia 

do Ribatejo, porque casavam 
por cá ou para não terem de 
andar para a frente. Sobretu-
do os sargentos, oficiais e 
afins. E depois os seus subor-
dinados também vinham visi-
tá-los. Havia muito movimen-
to», recorda. «Ainda me recor-
do de ir de viagem e ver a 
estação do Entroncamento 
completamente cheia de mili-
tares, um pandemónio». 

É difícil de imaginar isso. Ago-
ra, só se vê uma mão-cheia de mi-
litares, às vezes passam uns quan-
tos paraquedistas belgas e holan-
deses, para fazer saltos quando há 
exercícios da NATO. 

Lá fora, as ruas estão desertas, 
uma pasmaceira. Mas até já hou-
ve tempos em que fazia falta em 
Tancos algum sossego. «Conta-
ram-me que muitas vezes ha-
via queixas dos militares por-
que faziam barulho demais, ou 
por se meterem com as rapari-
gas, essas coisas», menciona Sil-
va, sorrindo. «Quando era pre-
ciso enxotá-los havia aí quem 
se encarregasse disso».  

 
Longa história 
Tancos, uma localidade que hoje 
tem uns duzentos habitantes, é 
uma referência constante nos mo-
mentos mais cruciais da história 
moderna das forças armadas. 

Em 1916, quando Portugal en-
trou na Primeira Guerra Mun-
dial, e o regime republicano se 
deparou com a tarefa de treinar 
e equipar dezenas de milhares de 
jovens, vindos de todas as partes 
do país, para os enviar para a car-

nificina nas trincheiras de Fran-
ça e da Bélgica, foi aqui que se 
deu o chamado «Milagre de 
Tancos». 

Sob a direção do ministro da 
Guerra, Norton de Matos, em ape-
nas três meses ergueu-se uma au-
têntica cidade de pau e lona, re-
cheada de recrutas – na prática, 
«foi a maior operação de rela-
ções públicas e propaganda ja-
mais organizada pelo exército 
em Portugal», escreveu Helena 
Pinto Janeiro, investigadora do 
Instituto de História Contempo-
rânea da NOVA/FCSH, acabando 
muitos dos que passaram por 
Tancos a perecer por falta de equi-
pamento adequado, condições 
inacreditáveis, ou massacrados 
em La Lys.  

Meio século depois, com o eclo-
dir da guerra colonial, era no Po-
lígono Militar de Tancos que es-
tavam estacionados os caçadores 
paraquedistas, as primeiras for-
ças enviadas pela metrópole para 
o teatro de operações africano. Ao 
longo desses anos, muitos jovens 
passaram pelo polígono. Alguns 
voluntários, muitos obrigados a 
servir numa guerra com a qual 
não queriam ter nada a ver.  

Também foi aqui que se decidiu 
o futuro do país após o 25 de Abril, 
com o Verão Quente a dar os seus 
últimos fôlegos. Foi o «pronun-

ciamento de Tancos», a 5 de se-
tembro, quando a Assembleia do 
MFA reuniu na Escola Prática de 
Engenharia em Tancos, que ditou 
o afastamento de Vasco Gonçal-
ves, batido pelo Grupo dos Nove. 

E claro, quem esquece que foi 
aqui que ocorreu um dos maiores 
embaraços das forças armadas 
portuguesas, o roubo dos paióis 
de Tancos, em 2017? 

Foi mais um momento em que 
o polígono espelhou as crises en-
frentadas pela instituição, di-
riam os mais preocupados com 
o seu estado. O inquérito judicial 
trouxe à luz do dia histórias de 
ladrões que passaram por veda-
ções com buracos, de cadeados 
estragados, câmaras avariadas, 
patrulhas registadas mas não 
realizadas, unidades com uma 
falta de pessoal gritante. A sen-
sação que fica é de degradação, 
quase abandono. E é algo senti-
do por todos os habitantes de 

Tancos e arredores com quem o 
Nascer do SOL falou, criados en-
tre militares.  

 
‘Pão que o diabo amassou’ 
Manuel Cardoso ainda se recorda 
de ver as ruas de Tancos cheias de 
vida, de entrar à socapa no cine-
ma militar quando era miúdo. 

«Vinha pessoal da Praia do 
Ribatejo quando sabiam que 
havia um bom filme», lembra. 
E como os militares conheciam 
bem a gente da terra, havia sem-
pre alguém que era amigo ou fa-
miliar de alguém, deixavam-nos 
passar. «Tínhamos aqui belíssi-
mos filmes, que não se viam 
noutros lados. Quando saíam 
os militares iam logo no dia se-
guinte buscá-los a Lisboa, ha-
via ali um esquema de trocas 
qualquer». 

Já lá vão uns bons anos – Car-
doso, militar reformado e antigo 
presidente da junta de freguesia 

UMA TERRA 
DEIXADA PARA 
TRÁS PELOS 
MILITARES
João Campos Rodrigues 
joao.rodrigues@nascerdosol.pt

Longe vão os tempos em que os miúdos de Tan-
cos iam às escondidas ao cinema militar. É uma 
terra que sempre viveu do exército. E que co-
meçou a morrer quando este se desvaneceu.

‘Olha que a tropa 
está bem entregue. 
Nem são capazes 
de guardar a sua 
casa. Como é que  
a gente pode ter 
confiança?’

Mafalda Gomes (Fotografia) 
mafalda.gomes@nascerdosol.pt
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de Tancos, durante 16 anos, cele-
bra o seu 83.º aniversário este 
mês. Falou com o Nascer do SOL 
no café do Grupo Folclórico Os 
Pescadores de Tancos. Entre as 
moradias que se vêm da janela, 
quase todas são de seus camara-
das oficiais, vindos do norte, cen-
tro, sul e ilhas mas radicados ali. 
Ou então pertencem aos seus fi-
lhos e netos – a maior parte dos 
quais vai partindo para o Entron-
camento, Abrantes ou Lisboa, à 
procura das oportunidades que 
não tem na sua própria terra. 

Eram outros tempos. Não só ha-
via mais efetivos das forças arma-
das, como os transportes eram 
muito mais complicados, incenti-
vando-os a passar o fim de sema-
na nos arredores de Tancos. «Não 
era só falta de transportes, era 
também falta de dinheiro. Que 
o soldado na recruta recebia 
uns três escudos por mês», ex-
plica Cardoso. Ou seja, só dava 

para ficar a conviver, jogar matre-
cos ou beber uns copos em Arin-
ga, uma localidade ali ao pé do po-
lígono, que tinha uma tasca – hoje 
está abandonada, só vive lá uma 
pessoa, que o Nascer do SOL nem 
sequer encontrou.  

Na prática, Tancos sempre vi-
veu dos caminhos-de-ferro – que 
estão em decadência – e dos mi-
litares. É uma ligação profun-
da, muitas vezes de sangue. Daí 
que tenha custado tanto saber 
do assalto aos Paióis de Tancos, 
ver todos os dias falar disso na 
televisão, conta Cardoso, que 
enfrentou quatro comissões mi-
litares no mato, em Angola e 
Moçambique. 

«Disse a camaradas meus: 
‘Olha que a tropa está bem en-
tregue. Nem são capazes de 
guardar a sua casa. Como é que 
a gente pode ter confiança?’. 
Era uma interrogação que nós 
fazíamos», lamenta. 

«A tropa está entregue a ca-
chopos, não há responsabilida-
de não há nada», queixa-se Car-
doso, com a desconfiança típica 
da idade. Ou então com a amargu-
ra de quem viu muita coisa. «São 
miúdos que não sabem o que é 
a guerra. Não comeram o pão 
que o diabo amassou». 

 
Coronéis não cortam relva 
«Quando volto para casa e me 
perguntam onde é que estou co-
locado, a reação é logo: ‘És de 
Tancos?’», queixa-se um jovem 
sargento, oriundo de Viseu, «sabe 
como é a boca do povo». 

Cruzámo-nos com o sargento 
quando espreitávamos as ruínas 
do quartel de Casal de Pote, em 
tempos sede de um batalhão de 
transmissões, hoje ruína, com 
paredes suportadas por escoras 
improvisadas, tetos caídos e ár-
vores a crescer no recinto. Pare-
ceu-nos um bom símbolo das di-

ficuldades de Tancos – ainda 
bem que o sargento apareceu, 
que o quartel afinal era usado 
como campo de treino de minas 
e explosivos.  

As suas queixas ecoavam às 
que ouvimos de outros militares. 
Salários baixos, unidades reduzi-
das para um décimo dos seus an-
teriores efetivos, demasiadas ho-
ras de trabalho. Como são recru-
tados cada vez menos praças 
(páginas 8 e 9), os que vêm têm de 
trabalhar muito mais, porque os 
oficiais querem fazer as mesmas 
coisas com menos gente, explica-
-nos um outro militar. 

De pele tisnada do sol, sotaque 
do norte, e calças de camuflado, 
falou connosco através da veda-
ção do seu quintal, enquanto pu-
xava de um cigarro. Contou-nos 
histórias de serviços de 24 horas 
quando há incêndios, gente que 
fica um mês sem ir a casa ou la-
var roupa. E queixou-se de uma 

redução de efetivos do exército fei-
ta para beneficiar os quadros per-
manentes – mas depois não são te-
nentes e coronéis que vão cortar 
relva, rebocar paredes, arranjar 
canalizações, fazer patrulhas de 
mato ou guardar paióis.  

Sim, «os praças são mesmo 
uns escravos», garantiu-nos 
um sargento com quem nos cru-
zámos num café da região, quan-
do foi beber uma cerveja com a 
mulher à hora de almoço. E 
como não têm praças suficien-
tes obrigam-nos a trabalhar 
mais, como têm de trabalhar 
mais muitas vezes estes acabam 
por desistir antes do fim contra-
to, pagando indemnização. E re-
duzindo ainda mais o número de 
praças, num ciclo vicioso. «Con-
tando o número de horas que 
os obrigam a fazer, não che-
gam a receber uns dois euros 
à hora», diz-nos, depois de umas 
contas de cabeça.

São cada vez menos os militares em Tancos

Faltam praças e os que chegam têm de trabalhar mais

Cardoso ainda se lembra de entrar à socapa no cinema militar
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Encontramo-nos no primeiro an-
dar de um restaurante do centro 
de Lisboa. Em cima da mesa há 
duas garrafas de vinho tinto aber-
tas. A primeira – excelente – não 
é para beber até ao fim, serve ape-
nas como uma espécie de aperiti-
vo. O segundo néctar será servi-
do a meio da longa refeição, num 
momento solene, quase religioso. 
«É uma missa a Baco», descre-
ve o anfitrião com os olhos fecha-
dos, para apreciar melhor o con-
teúdo do copo. «Por favor, ago-
ra não me diga nada!». 

Nascido em Argivai, Póvoa do 
Varzim, há 70 anos, Rui de Azeve-
do Teixeira viveu em Macau em 
criança. Fez o curso dos Coman-
dos e combateu em Angola, onde 
testemunhou situações diabólicas 
que causariam pesadelos a qual-
quer um. Viveu uma segunda 
vida como académico: estudou e 
ensinou literatura, doutorou-se 
em Literatura Portuguesa na Ale-
manha e fez a agregação, por una-
nimidade, em Estudos Portugue-
ses. Diz que se fosse mais novo se 
dedicaria à produção de vinho na 
sua quinta. 

Homem de armas e de letras 
apaixonado por Camões, membro 
do ‘bando dos cinco’ (com o gene-
ral Almeida Bruno, o almirante 

José Carvalheira, o lendário Al-
poim Calvão e o professor de Me-
dicina Ângelo Lucas), concilia es-
sas duas facetas só aparentemen-
te díspares nos seus livros. A sua 

tese de doutoramento intitulava-
-se justamente A Guerra Colo-
nial e o Romance Português: 
Agonia e Catarse. Assinou uma 
biografia do major-general Jaime 
Neves e um volume de ensaio li-
terário, Ensaios de Espelho (Edi-
ções Sem Nome), onde explora a 
relação entre a literatura e a guer-
ra. O seu livro mais recente, O 
Elogio da Dureza (ed. Gradiva), 
que descreve como ‘faction’ 
(fact+fiction, uma mistura de fac-
to e ficção), relata a experiência 
do protagonista, Paulo de Trava 
Lobo Ferreira, em África. 

A inspiração autobiográfica 
salta à vista: «Ouviu um tiro e 
depois outro disparados de lu-
gares opostos. Tiros de mise-
ricórdia em moribundos. Pa-
reciam tiros de assassinos, 
mas não eram. Os comandos 
não abandonavam inimigos fe-
ridos. Deixados vivos, fica-
riam a morrer aos poucos, gri-
tando de dor, antes de serem 
comidos e passados a esquele-
tos e a fezes de animais. […] 
Paulo chegou-se à rapariga e, 
numa carícia, passou a mão 
pela carapinha molhada. Ela 
levantou a cabeça e Paulo evi-
tou-lhe o olhar. Não podia 
olhar para os olhos dela. Se o 

‘Sou solidário 
a 100% com 
a História 
de Portugal.  
Não é só no bem’

RUI DE AZEVEDO TEIXEIRA, 
COMANDO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

O que para 
quem está de 

fora é um terror, 
para quem está 

lá é o normal 

Em termos técni-
cos, a guerra que 

fizemos em África 
foi extraordinária. 

Durante mais de 
dez anos, noutro 

continente, nunca 
faltou um par de 

botas no mato

‘‘

’’

José Cabrita Saraiva 
jose.c.saraiva@nascerdosol.pt

Homem de armas e de letras, tem explorado a relação entre a literatu-
ra e a guerra. O seu mais recente livro é um romance que recupera a sua 
experiência em África.

Política

Mafalda Gomes (Fotografia) 
mafalda.gomes@nascerdosol.pt
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fizesse talvez não conseguisse 
fazer o que tinha de ser feito. 
Pior, se a olhasse nos olhos ao 
executá-la, a última centelha 
de vida do seu olhar persegui-
-lo-ia toda a vida. Acusá-lo-ia 
pela vida fora. Tinha ouvido, 
no bar de oficiais do CIC, his-
tórias sobre fuzilados a quem 
se tapam os olhos para que os 
fuziladores não continuem a 
ver até ao fim da vida o olhar 
dos que mataram». 

O percurso de Rui de Azevedo 
Teixeira é variado. Para ajudar 
a reconstituí-lo, espalha um nai-
pe de fotografias em cima da 
mesa. Algumas retratam instan-
tes da guerra. «Não acredita 
nisto mas é verdade: no Les-
te de Angola, no princípio da 
guerra colonial, a cavalaria a 
apanhar terroristas à mão. 
Com cavalos, mesmo». Parece 
uma cena do Faroeste. Passa 
para outra sequência de ima-
gens que mostra um homem a 
sair de uma palhota, a ser atingi-
do quase à queima-roupa e a 
cair. «Um ataque a um acam-
pamento», explica. É como se 
estivéssemos a assistir à morte 
em direto. Mas há outros teste-
munhos menos dramáticos. Fo-
tos com amigos, com académi-
cos, em Lisboa, no Brasil ou no 
Novo México, de congressos, de 
almoços, da típica casa minhota 
onde nasceu. Ou da mulher – a 
sua «prisão voluntária», como 
diz – de quem teve de se despe-
dir recentemente. «Como dizia 
o Hemingway, as histórias de 
amor acabam sempre mal», 
resume. «Mais não seja porque 
um morre». 

Tem um pequeno arquivo? 
Tenho muita coisa. Mas desarru-
mada. Olhe, nesta fotografia es-
tou a tentar ‘hipnotizar’ o Alpoim 
Calvão, nos almoços a dois. [ri-se] 
Foi o tipo mais interessante que 
conheci na vida. De longe. 

Pela experiência de vida e pelas his-
tórias que contava? 
E pelo charme que tinha. Eu cha-
mava-lhe muitas vezes ‘cocuana’ – 
cocuana é ‘velho’ num dialeto mo-
çambicano. Uma vez perguntei-
-lhe: ‘Ó cocuana, e o Jaime Ne-
ves?’ E ele para mim: ‘O Neves é 
mais a Sul!’. [risos] Porque o Al-
poim é de Chaves e o Neves de 
Vila Real... A ideia que eu tinha – 
todos tinham – é que ele era um 
homem que vinha de muito lon-
ge... do século XV. Você conversa-
va com ele e sentia ‘este tipo tem 

a estatura de um Afonso de Albu-
querque’. Com o Alpoim você sen-
tia constantemente ‘este tipo é ou-
tra coisa’. Um homem de outra ga-
láxia. 

Nós conhecemo-nos através do An-
tónio-Pedro Vasconcelos, de quem 
é amigo. O Rui teve alguma coisa a 
ver com Os Imortais, o filme dele so-
bre a guerra? 
O António-Pedro pediu-me, e eu 
fiz com todo o gosto, uma revi-
são ao script, e corrigi partes 
que tinham a ver com guerra. 
Pouca coisa. Aliás o script está 
maravilhoso. Corrigi o quê? Pe-
quenas coisas que quem não fez 
a guerra não sabe. Nas cenas de 
tiros era só metralhadoras por 
todo o lado. E não era assim. 
Nos Comandos, aprende-se no 
curso: cada tiro deve ser uma 
certidão de óbito. É tiro a tiro. 
Quem fez a tropa nos Comandos 
fica irritado normalmente com 
os filmes de guerra. Porque vê o 
pessoal ao molho, aos tiros, as 
rajadas... Não é nada disso. Pri-
meiro não é ao molho. Tem de 
haver uma distância de segu-
rança. Se vão ao molho, atiram 
uma granada, matam logo cin-
co ou seis. E depois rajadas não, 
rajadas é de quem não está a ver 
nada. Está a tentar meter medo 

pelo som. Mas o que mete medo 
na mata é ouvir ‘pim’. Porque 
está a apontar… 

No seu livro há uma cena em que 
uns guerrilheiros cometem o peca-
do mortal de irem todos juntos e são 
chacinados. Mas antes de falarmos 
do livro, como começa a sua rela-
ção com a literatura? 
Eu diria que tudo começa com Ca-
mões… É como aquela estátua 
que há no Chiado. O Camões ali… 

Em cima? 
Em cima. E os outros à volta cá 
em baixo. Depois do Camões é o 
Pessoa – um génio. E, para mim, a 
seguir ao Pessoa vem o Pessanha. 
‘Ao longe os barcos de flores’, 
‘Quem rasgou os meus lençóis de 
linho’… Aquilo é poesia em esta-
do puro. Até arrepia... 

Tinha publicado há pouco tempo os 
Ensaios de Espelho. Agora um ro-
mance. É uma evolução? 
Este livro, que é o meu primeiro 
de ficção, vem numa sequência ló-
gica e muito segura. O primeiro 
livro que publiquei foi a tese de 
doutoramento, um ensaio acadé-
mico, com aquelas regras todas. 
O livro a seguir já foi um ensaio 
literário, com a ‘sabedoria acadé-
mica’, digamos, mas solto. Depois 
faço a biografia do Jaime Neves, 
ensaio biográfico. Ia tendo proble-
mas, não com o Neves, mas com 
gente da associação de comandos. 
Acho que sou único nisto. Como 
estou ligado à tropa, aos Coman-
dos, e à Universidade de Letras, 
alguns tipos da universidade di-
zem: ‘Esse tipo veio dos Coman-
dos, é de extrema-direita’. Os da 
tropa: ‘Este gajo, é da universida-
de, é de esquerda’. 

E então, onde se situa? 
Não sou nem de direita nem de 
esquerda, não troquei os meus 
princípios por nenhuma ideo-
logia. Não tenho ‘trela’ ideoló-
gica. Nem trela nem açaime. 
Não tenho. Só tinha duas pri-
sões – e prisões escolhidas por 
mim, meti-me dentro delas e 
não queria sair. Em termos de 
pessoa, a minha mulher. Esti-
vemos casados quase 45 anos. E 
depois o Camões. Sou um leitor 
diário de Camões. Desde puto 
do liceu, antes da adolescência, 
pelos 13, 14 anos. O Camões na 
minha adolescência nem era 
bem um escritor, era uma enti-
dade, quase um deus. E é o meu 
deus laico. É inesgotável, pura 
e simplesmente.  
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Esse facto de ser visto com descon-
fiança de um lado e do outro trou-
xe-lhe dissabores? 
Andei de um lado para o outro 
porque não estava para aturar 
este ou aquele, punha-me na 
alheta, mas também podia pôr-
-me na alheta porque não havia 
filhos e a minha mulher apoia-
va-me. E uma coisa curiosa. 
Sempre que largava um posto de 
trabalho qualquer por me cha-
tear, o que vinha a seguir era me-
lhor. Diziam-me: ‘Estás lixado’, 
mas a seguir aparecia melhor 
ainda. Fazia-me lembrar aquela 
coisa dos chineses: uma crise é 
uma oportunidade. 

O seu livro começa com o protago-
nista, o Paulo de Trava Lobo Ferrei-
ra, a viver um episódio traumático, 
quando descobre que é filho de pai 
incógnito. E depois faz uma promes-
sa: ‘Never cry. Never complain. Ne-
ver explain’. Não chorar foi uma pro-
messa que também fez a si próprio, 
como o Paulo? 
Foi. A minha mulher até gozava 
comigo: ‘Tens um defeito de fa-
brico, não tens bolsa lacrimal’. 
Fiz essa promessa, falhou agora, 
com a minha ‘prisão benigna’. 
Durante três dias… Com a mi-
nha mulher aprendi: 1.º que as 
mulheres são mais persistentes. 
2.º que apanham o mundo de 
uma maneira completamente di-
ferente da nossa. Isso até se refle-
te na escrita. A Camille Paglia 
diz que a escrita feminina é como 
uma sopa. Cai tudo lá dentro, não 
há um sentido de ordem. E elas 
dizem que nós somos muito bá-
sicos. Pense nos órgãos genitais. 
O da mulher é enroscado, en-
quanto o do homem vai a direi-
to… É uma marca anatómica. 

O Paulo tem um diário onde escre-
ve, o Diário Incerto. Esse diário 
existe? 
Existe. Esta trilogia, a substância 
dela, no essencial está escrita há 
não sei quantos anos. Depois vêm 
os problemas de estrutura e pro-
blemas estilísticos, porque não 
consigo publicar uma frase em 
que não veja o meu rosto. Sou ob-
sessivo nisso. 

O protagonista é um alter ego seu? 
O José Manuel Barroso, que é 
um poeta singular, escreveu um 
textozinho muito bom sobre este 
livro, em que faz ligação aos En-
saios de Espelho. Ele diz que 
há um jogo de espelhos entre o 
autor e o protagonista, em que 
se vigiam, espiam-se e projetam-

-se um no outro. Está muito bem 
apanhado. 

O leitor questiona-se constante-
mente até que ponto o livro é auto-
biografia. 
Conhece aquele conto genial do 
Pessoa, ‘Noronha esteve aqui’? 

Não tenho a certeza… 
Não leu, porque se tivesse lido sa-
bia. O Pessoa, que a única viagem 
que fez a sério foi da África do Sul 
para aqui, e depois não saiu da 
Baixa, escreve um conto sobre um 
célebre explorador inglês no sé-
culo XVIII, que vai entrar numa 
zona inexplorada, numas monta-
nhas, e antes dá umas entrevistas. 
Quando chega à zona mais remo-
ta, mais inacessível, olha para 
uma árvore e está lá escrito: ‘No-
ronha esteve aqui’. É genial! Se 
pensarmos no património mental 
do Pessoa, é um texto autobiográ-
fico. Autobiografia é tudo. Diria, 
para simplificar, que o meu livro 
será uma ‘faction’, fact e fiction. 
Para simplificar. 

A sua vida é a matéria-prima, por 
assim dizer? 
Os tempos e espaços são meus. O 
universo da tropa/comandos e o 
universo da universidade são 
meus. E depois dentro disto há pu-
ras ficções. 

Fiquei curioso com a ‘Semana 
Maluca’… 
Fui um teso. A única vez que fi-
quei grogue no curso de Coman-
dos foi aqui [aponta para uma fo-

tografia]. Era uma pista e apare-
ceu esse obstáculo, uma regueira 
com água, lixo, arame farpado, 
aquilo muito baixinho. A primei-
ra coisa que pensei foi ‘eu nem 
consigo entrar’. Mas consegui e 
não rasguei nem a cara nem a ore-
lha. A atirarem-me com pazadas 
de merda para cima, com rajadas 
de metralhadora mesmo a roçar 
o arame farpado. Depois ainda le-
vei uns bananos. Ao sair fiquei 
grogue. Foi a única vez que perdi 
a consciência, sem ter caído.  

Mas quando se passa por isso e se 
sobrevive a tudo deve sentir-se in-
destrutível, não? 
Estamos a falar de putos de 20 
anos saudáveis, escolhidos, que 
estão ali porque querem estar, 
pela aventura, para se testarem. 
E depois aquela coisa muito mas-
culina que é a competição. ‘Se ele 
aguenta, eu tenho de aguentar’. 
Depois, um tipo de vinte anos é 
imortal. Estou a pensar em mim 
e nestes que fizeram o curso co-
migo. Um tipo de vinte anos nun-
ca pensa que vai morrer. Não pas-
sa pela cabeça. E depois de apa-
nhar aquela porrada toda durante 
três meses e meio quer libertar a 
energia e vai tudo à frente. Devo 
dizer que, ao contrário de muita 
gente, que critica a juventude de 
agora, tenho uma certa pena dos 
putos de 18, 20 anos. Nós vivíamos 
numa ditadura, num sistema au-
toritário (não totalitário, é dife-
rente), mas havia o que eu chama-
va ‘uma grandeza pobre’. E havia 
a hipótese de aventura coletiva – 
a guerra, a emigração ou até o an-
tifascismo. Um puto de vinte anos 
está cheio de energia, é um potro, 
e o que é que o mundo hoje lhe ofe-
rece? Acho que não há nada, em 
termos de aventura, de uma cau-
sa, de pertencer a algo em que fi-
quemos maiores do que nós. 

Era isso que sentia, que pertencia 
a algo maior? Mas a determinada 
altura começa a pensar que os ‘ini-
migos’ também podem ser patrio-
tas da sua terra. 
No livro há uma passagem da 
ideia de império à ideia de lusofo-
nia. «Já têm idade para saírem 
de casa». E isso é nuclear à for-
ma de atuar do protagonista. 
Como diria o Mitterrand, que 
ando a ler, sou solidário a 100% 
com toda a História de Portugal. 
Não é só no bem, é também no 
mal. Eu sou isto tudo. Assumo. E 
depois há uma coisa muito impor-
tante: se você for um dia a almo-
ços de velhos comandos vai ver 

que, de uma maneira geral, o me-
lhor momento da vida deles foi a 
guerra. Pela primeira vez viaja-
ram de avião, pela primeira vez 
foram a outro continente, pela pri-
meira vez os mais pobres tinham 
comida garantida… Havia tipos, 
pastores e tal, que andavam des-
calços, tinham botas. Mais ainda: 
pela primeira vez tinham tido 
uma mulher. E depois vieram 
para a vida civil e tiveram uma 
vida cinzenta. Ali foi um momen-
to de emoções fortes, copos… 

Mas também há o lado mais negro. 
Isso aí nem queira saber. Cortar 
orelhas e ‘gaitas’… 

Percebemos no livro que primeiro 
há o fascínio da violência, depois o 
protagonista começa a ter dúvidas, 
inquietações. 
Para haver redenção, primeiro 
tem de se experimentar o pecado. 
Sem isso não há redenção. Aliás, 
sem isso não se sabe o que é o mal. 
Como me dizia o Roberto Catte-
naccio Perez, que era um revolu-
cionário profissional, rio-platense 
do Uruguai: ‘Ó Rui, um tipo só 
sabe o que é a dignidade depois de 
ser indigno’. Essa parte mais ne-
gra não entra aí… Mas o choradi-
nho, ai a guerra… não entro nis-
so. Temos de usar esta coisa que 
temos acima do pescoço para pen-
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sar. Quem é que perdeu a guerra? 
Perdeu a guerra quem morreu, fa-
miliares que lamentam a morte, 
e o tipo que ficou ferido na cabeça 
– ficou maluco – ou no corpo. Es-
ses é que verdadeiramente perde-
ram a guerra. O resto não perdeu. 
Foi o melhor momento da vida de-
les, a única aventura que tiveram. 
Eu sou patriota a 100%, não sou 
burro, e ao mesmo tempo sou 
mais cosmopolita do que os cos-
mopolitas. Aliás, há uma ideia er-
rada de que o cosmopolita é um 
tipo que vive em Lisboa e conhe-
ce Londres e Nova Iorque. O cos-
mos é uma coisa muito maior. Es-
tive nos Estados Unidos uma data 

de tempo, convidado do Seymour 
Lipset, professor de Harvard e 
Berkeley, conselheiro de cinco 
Presidentes americanos. Esse é o 
cosmopolitismo daquilo a que 
chamo o mundo central. Mas o 
primeiro cosmopolitismo que te-
nho é o lusófono. E depois tenho 
o outro cosmopolitismo do mun-
do lateral, dos países de Leste e da 
América do Sul, de esquerda. 

Tocou ao de leve na questão do re-
gresso. Fica-se um bocado perdi-
do, sem norte? 
Fica-se baralhado. De alguma ma-
neira o esforço foi em vão, mas 
ainda bem que houve, é ambiva-

lente. Depois é tudo uma pacatez. 
‘O que é isto, não se ouve um tiro?’. 
Mas o pior de tudo, em África, em 
termos de violência maciça, foi de-
pois do 25 de Abril, não foi antes. 

Onde estava nesse dia? 
Estava no Mayombe, na floresta 
equatorial.  

Pode descrever? 
A cobertura vegetal é absoluta-
mente impressionante. É muito 
denso – e é denso em baixo, a meio 
e em cima. Para circular havia o 
trilho – e era no trilho que punham 
as minas. Fiz duas operações no 
Mayombe, a última com o capitão 

Falcão, que morreu há pouco tem-
po. Um tipo baixinho, esquelético, 
aos 30 anos já tinha cabelo branco, 
duro como tudo. Ir pelo trilho, im-
possível, as minas estavam lá. Ir 
pela mata, muito difícil – ou era à 
catanada, abrir pelo meio daque-
la vegetação, ou aproveitando os 
túneis das pacaças e dos elefantes. 
No trilho, púnhamos a bota na bor-
da e a outra bota na outra borda. 
Demorávamos uma hora para an-
dar cem metros. E mesmo assim 
‘lerpava-se’. Uma das cenas foi um 
furriel nosso que pisou uma mina, 
cortou-lhe as femorais, estava li-
quidado, porque ali os helicópte-
ros não vinham recuperar. 

Uma coisa que me impressionou no 
livro é que diz que ele mirrou… 
Ficou um velhinho. Nas femorais 
o sangue sai em catadupa. Era um 
angolano branco, um furriel impe-
cável. Em meia hora ficou um ve-
lhinho, encolheu todo, com o san-
gue a sair… Engelhou. Deu-me 
uma raiva… Gostava dele, era um 
bom homem. Sempre tive a ideia – 
é uma ideia bastante banal, aliás – 
de que os bons é que morrem pri-
meiro. Os sacanas safam-se. A ex-
periência diz-me isso. E depois há 
aquela história de a pátria ser o úl-
timo refúgio dos patifes… 

Também acontecia? 
Estou a pensar numa pessoa que 
morreu há uns tempos. Tinha um 
gosto em matar…  

A guerra atraía os sádicos? 
Obviamente. Mas entre pretos era 
muito pior. O ódio entre eles era 
muito pior do que nós contra eles. 
Duas ou três vezes cheguei a en-
trar em acampamentos da UNITA 
ou do MPLA em que estava tudo 
queimado, cheguei a ter uma fo-
tografia com um bebé em carvão. 

Não lhe fez impressão pegar-lhe? 
Não. Era o ‘normal’. Na guerra, 
naqueles ambientes, o que para 
quem está de fora é um terror, 
para quem está lá é o normal. 
Agora em velho se calhar já me fa-
zia impressão. Mas entre eles era 
muito pior do que nós com eles, 
não tenha dúvidas. Em podendo 
fazer mal vinha a selvajaria mes-
mo ao de cima. Em 61, no Norte 
de Angola, a UPA serrou gente 
viva com a família a ver. 

Mas a guerra também tinha aspe-
tos menos sombrios, não é? 
Sim. Por exemplo, andei muito de 
helicóptero, e vi os helicópteros a 
funcionarem de várias maneiras. 
Uma delas, o helicanhão. É como 
se vê no Apocalipse Now. Mas o 
helicóptero também tinha um 
lado ‘lúdico’. Por exemplo no Les-
te era esta imensidão. A nudez 
das chanas é um espetáculo tre-
mendo. O Alentejo tem qualquer 
coisa disso, mas está humaniza-
do. Uma das coisas engraçadas 
que percebi em Angola é que uma 
viagem no espaço é uma viagem 
no tempo. Saía aqui de Lisboa de 
avião, nas férias, por exemplo, 
para Luanda. Da cidade de um 
milhão para uma cidade mais pe-
quena. De Luanda ia para o Luso, 
que era uma coisa quase militar. 
Do Luso para Lupiri, um destaca-
mento. E depois o mato. Nesta 
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viagem de alguns milhares de 
quilómetros… 

Tinha recuado… 
À Pré-História. Apanhei camesse-
quéis, que são muito da mesma fa-
mília que os bosquímanos, com os 
dentes todos em ‘v’. O falar deles 
era bater com a língua no palato. 
Sei que isto não é politicamente 
correto, mas as formas de se move-
rem eram como as de um animal. 
São humanos, mas é uma outra hu-
manidade. A maior parte dos pis-
teiros no Leste eram camessequéis, 
a mata é o habitat deles. Houve 
uma operação em que nem demos 
tiros, apanhámo-los à mão. Para 
agradecer-nos, de joelhos, quise-
ram oferecer-me, como chefe do 
grupo, qualquer coisa. Uma fula-
na começou a escavar o chão e ti-
rou um bocado de carne da terra. 

Guardavam ali a carne? 
O ‘frigorífico’ deles era a terra. 
Até com bichos brancos, larvas. 
Eles deviam ter defesas. 

Às vezes os helicópteros desciam 
diretamente sobre as aldeias? 
Sim, saltávamos. 

Como tinham a certeza de que eram 
guerrilheiros? 
Normalmente funcionava assim: 
a tropa normal era atacada. E cha-
mavam os comandos ou os para-

quedistas. Se era uma coisa que ti-
nha de ser resolvida no momento 
íamos de helicóptero. Não esque-
cer que os comandos trabalhavam 
com a PIDE, e a PIDE tinha os si-
paios no terreno que faziam um 
trabalho notável. Trabalhavam so-
zinhos no meio do mato. Em ter-
mos técnicos, a guerra que fize-

mos em África foi extraordinária. 
No plano político, histórico, não. 
Pense só que durante mais de dez 
anos de guerra noutro continen-
te, em três frentes, nunca faltou 
um par de botas no mato. Mas a 
guerra… é quase um pormenor – 
não gosto da palavra ‘pormaior’. 
Há a questão do espaço… 

Se nos afastarmos muito vemos as 
coisas de outra maneira? 
Exatamente. Muda a perspetiva. 
Quer em Angola, mas mais até no 
sertão brasileiro, que é muito 
maior, eu senti o planeta. Não é o 
país, não é o continente, é o plane-
ta. Nas chanas do Leste foi a pri-
meira vez que tive ideia de um es-
paço sem princípio nem fim. Mas 
o maior momento que tive em ter-
mos de espaço foi no deserto de 
Moçâmedes. Meti-me num jipe, 
desci para sul e houve uma altura 
em que parei e deixei o jipe atrás 
de umas dunas. Tirei a roupa 
toda, fiquei nu, na praia. Foi a me-
lhor sensação que tive em termos 
físicos. Podia morrer ali, porque 
fazia parte de três infinitos: o 
oceano, o deserto e o céu. Foi o 
melhor momento em termos físi-
cos de sentir o planeta foi ali. Po-
dia morrer que estava porreiro. 
Fazia parte disto tudo. Qual é o 
medo? No segundo livro conto 
algo parecido. O Pessanha diz que 
quer ser «inerme», como uma pe-

dra, na areia… Foi o que me veio 
à cabeça em primeiro lugar de-
pois dessa experiência. Mas de-
pois veio o Camões. Senti-me não 
«inerme» mas «enorme». [risos]  

Depois manteve ligação a África? 
Sim, voltei lá como cooperante. 
Fui professor no Lubango, depois 
voltei a Maputo, ligado à Eduardo 
Mondlane. Não tenho qualquer dí-
vida com os africanos. Matei e 
mandei matar uma data de gente, 
mas foi num certo contexto. E 
mesmo nesse contexto parei e fiz 
a minha paz privada. Naquela si-
tuação dos onze guerrilheiros dei 
ordem de fogo, mas nem disparei. 
E fiz a continência ao valente, que 
caiu e continuou a disparar. Quem 
sabe destas coisas, foi uma das 
partes do livro de que gostou. Te-
nho as dívidas mais que saldadas. 
Deixei bons amigos, estudantes 
que gostavam de mim, aliás no se-
gundo livro vem isso: há um en-
contro casual entre o protagonis-
ta e o general que comandou uma 
emboscada. Um momento alta-
mente dramático. Mas acabou em 
abraços e beijos. O que é que ele ia 
fazer? Estava a lutar pelo seu país. 
Se há boa amizade é entre antigos 
inimigos militares. E curiosidade. 

E respeito? 
Estivemos lá e demos o pelo. Mas 
se for aos almoços, aos encontros, 

vê saudades da tropa. Ao contrá-
rio do que anda aí pelos jornais… 
Aliás não era bem uma guerra, 
era uma coisa caseirinha. Você 
tinha gente da mesma família a 
lutar de um lado e doutro, gente 
das bolsas mestiças do litoral. 
Nesse sentido foi uma guerra ca-
seira. E romântica, porque você 
ainda via o inimigo. Não tem 
nada a ver com o Vietname. E 
agora então com os drones, um 
gajo está em Kansas City a ma-
tar um tipo a milhares de quiló-
metros de distância. 

Mas fale-me um pouco mais do re-
gresso. Como é que alguém que 
testemunha aquilo tudo segue em 
frente? 
Se não fosse a minha mulher ti-
nha morrido há muito tempo, ti-
nha-me metido aí em trapalhadas 
que nem queira saber. Vim da tro-
pa avariado e conheci-a logo dois 
anos depois. A vida segue por ca-
minhos insondáveis. 

Não estou a imaginá-lo a ir ao psi-
cólogo ou a tomar comprimidos. 
Nada, nada disso. Copos sim, mas 
isso há pessoas que foram sempre 
civis e também bebem. E conver-
sas com gente da tropa e com gen-
te da universidade. Há coisa de 
um ano descobri uma coisa inte-
ressante com o meu neurocirur-
gião. Há uma glândula deste lado 

Matei e mandei 
matar muita 

gente, mas num 
certo contexto. 

Tenho as dívi-
das saldadas 

Foi uma guerra 
romântica, no 

sentido em que 
ainda se via o 

inimigo. Não  
tem nada a ver 

com o Vietname

‘‘

’’

Política

>

Andou muito de helicóptero, meio a que chamavam ‘os moscas’
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que, se não estiver a funcionar, o 
tipo não tem medo. Nunca ouviu 
isso pois não? Se estiver desativa-
do, um tipo não tem medo. Julgo 
que é o caso do Marcelino da 
Mata. O que ele faz é impossível, 
nem nos filmes. O Rambo não é 
nada comparado com ele. O Mar-
celino da Mata, na Mar Verde, um 
dos objetivos era a GNR lá do sí-
tio, com os portões fechados, tiros, 
ele entra em voo por uma janela 
de sentinela, depois vai à caser-
na… Se calhar é isso dessa glân-
dula estar desativada. Interessan-
te, não é? 

Sendo escritor e professor de lite-
ratura nunca se movimentou nesse 
meio? 
Andei pelo mundinho literário 
durante uns tempos. Não tenho 
nada a ver com isso. O He-
mingway dizia: ‘Os escritores 
em Nova Iorque fazem-me lem-
brar minhocas dentro de uma 
garrafa. Alimentam-se uns dos 
outros e o mundo está cá fora’. 
O Régio falava sobre os ‘chiadis-
tas’. Cheirei, não gostei, afastei-
-me. O Vasco Graça Moura fala-
va disso no Meu Amor, Era de 
Noite, um romancezinho muito 
sofisticado. A certa altura diz «o 
namorado dela era um típico 
intelectual português, um so-
rumbático de caca»! [risos] É 
bem apanhado. 

É por isso que vai para a Alemanha? 
Queria fazer um doutoramento, 
mas não queria fazer aqui. A mi-
nha mulher estava na Alemanha 
como leitora de Camões. Pedi-lhe 
que visse se havia lá professores 
que me aceitassem. Lá fui e fiquei 
durante três anos. Na terceira 
reescrita da tese descobri que ti-

nha um estilo literário. O que é 
uma epifania. Andava há não sei 
quantos anos a imitar autores. E 
foi na tese de doutoramento, aos 
40 e picos, que descobri que tinha 
um estilo. E veja bem a ironia da 
coisa: num trabalho científico. 

Que supostamente não devia ter 
estilo. 
Uma epifania. Era meia noite e pi-
cos. E aí lembrei-me logo do Si-
nais de Fogo, um grande roman-
ce. Há um momento em que o pro-
tagonista conta esta epifania, não 
em termos de prosa, mas de poe-
sia. ‘Mas de onde é que me vêm es-
tas palavras?’. É um dos momen-
tos marcantes da minha vida.  

Consegue definir esse estilo? 
Basicamente busco a clareza. 
Uma das coisas que aprendi com 
o Hemingway é que tem de ser cla-
ro. Não acredito numa escrita 
confusa. Não quer dizer que não 
se consiga grandes coisas. Gostei 
muito da Sibila, é um grande ro-
mance. Aliás conheci a Agustina, 
foi uma das convidadas do leito-
rado da minha mulher na Alema-
nha. Passei meia tarde a acompa-
nhá-la pelas sapatarias, eu que 
não vou a sapatarias! [risos] Pon-
do a Sibila de lado, aquilo é uma 
lava com pepitas de ouro, e a mim 
interessam-me as pepitas, a lava 
não me interessa. Há muita ener-

gia de escrita e por outro lado há 
muito preguiça. [Puxa uma foto-
grafia para junto de si]. Este é um 
célebre comando, Isaías Pires, 
alentejano de Arraiolos, que pas-
sou de cabo a tenente-coronel, 
Torre e Espada, valente até dizer 
chega. É um verdadeiro Soldado 
Milhões. Esteve sempre em Ango-
la, desde o princípio até ao fim, 
sempre como operacional. E o cu-
rioso é que nunca foi ferido e nos 
grupos de combate dele não teve 
um ferido. Incrível. 

Deve ser caso único. 
Acho que sim. Aqui há uns anos, 
a Agustina fazia parte de um con-
selho das condecorações. E sabe 
quem é que estava ao lado? Este 
tipo com a quarta classe. O que 
tem a Agustina a ver com o Isaías 
Pires? Acho um momento… nem 
sei o que diga. 

Ainda em relação ao seu estilo, e 
além da clareza? 
É preciso fazer uma distinção: 

uma coisa é a complexidade, ou-
tra é o complicado. Acima de 
tudo, acho que o fundamental é 
pensar, usar esta maquineta que 
temos acima do pescoço. A me-
lhor história sobre pensar que eu 
conheço é do Heidegger. 

Quer contá-la?  
O Heidegger já era o Heidegger 
e o Rudolf  Augstein, fundador 
e diretor da Spiegel, pediu-lhe 
uma entrevista. O Heidegger 
disse que sim, e na data combi-
nada o Augstein apareceu à por-
ta da cabana na montanha onde 
ele estava. Veio a mulher do 
Heidegger. ‘Quem é?’. ‘Sou Ru-
dolf  Augstein, tenho uma entre-
vista marcada’. ‘Um momento, 
vou perguntar ao meu marido’. 
Regressou e disse assim ao 
Augstein – e isto é verdade, foi 
contado pelo Augstein: ‘O meu 
marido disse que vai ter de es-
perar porque ele está a pensar’. 
[risos] Se conhecer uma melhor 
diga-me. 

Na terceira 
reescrita da 

tese descobri 
que tinha um 

estilo. Foi uma 
epifania 

Andei pelo mun-
dinho literário 

durante uns 
tempos.  
Cheirei,  

não gostei, 
afastei-me

‘‘

’’

Na prova mais dura do curso de Comandos

Viajou num comboio que foi emboscado. ‘Consegui 
escapar-me, andei dois dias e meio sem bússola’
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Política

A vida não está nada fácil para 
dezenas de coligações políticas, 
um pouco por todo o país, que, de-
pois de terem sido aprovadas ofi-
cialmente pelo Tribunal Consti-
tucional, continuam à espera da 
entrega dos respetivos Números 
de Identificação Fiscal (NIF). Sem 
este documento, as mesmas es-
truturas ficam impedidas de rea-
lizar despesas e de abrir contas 
bancárias em nome das coliga-
ções, obrigando a difíceis proces-
sos burocráticos, ou a assigna-
ções das despesas a determinados 
partidos integrados na coligação, 
o que depois obriga a processos 
de ajustes entre os mesmos. 

Um destes casos é o de Luís 
Carito, candidato à Câmara de 
Portimão pela coligação Porti-
mão mais Feliz, que afirmou, 
em declarações ao Nascer do 
SOL, que, tendo-lhe sido dito 
que o NIF chegaria no espaço de 

perto de 48 horas, passou já pra-
ticamente uma semana desde o 
pedido e continua sem o ter re-
cebido. 

Nem o NIF, nem qualquer res-
posta do Instituto de Registos e 
Notariado (IRN), responsável pela 
emissão do mesmo.  

«Estamos completamente 
parados e não podemos fazer 
nada. Já se fizeram três re-
clamações e não há qualquer 
tipo de resposta», revela Cari-
to. «Espero que não estejam 
a prejudicar os independen-
tes e as coligações», continua 
o candidato da coligação que in-
tegra o CDS, antes de relem-
brar que «os partidos não têm 
esse problema, e estas enti-
dades novas estão a ser pre-
judicadas». 

Esta situação, no entanto, não 
é inédita e o Nascer do SOL sabe 
que se alastra por várias coliga-

ções partidárias de Norte a Sul do 
país. A explicação, em parte, po-
derá estar no atraso do anúncio 
da data das eleições autárquicas, 
que terá provocado atrasos em ca-
deia – desde o reconhecimento no 

Tribunal Constitucional das mes-
mas coligações – e, consequente-
mente, a um ‘entupimento’ dos 
processos de pedido de NIF junto 
do IRN. Afinal de contas, fala-se 
de coligações por todo o país – re-

corde-se, a título de exemplo, que 
o PCP não concorre individual-
mente a nenhuma autarquia.  

O Nascer do SOL sabe, no entan-
to, que, ao mesmo tempo que há 
dezenas de coligações ainda à es-

ATRASOS 
NOS NIF 
BARALHAM 
COLIGAÇÕES
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José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt

De Norte a Sul do país, dezenas de coligações 
partidárias aguardam ainda que lhes seja as-
signado um NIF para poderem contratar e rea-
lizar despesas de campanha.

As coligações lideradas por Moedas e Medina já dispõem de NIF, ao contrário de muitas outras

Para quem viaja pela Segunda 
Circular – uma das principais ar-
térias rodoviárias da cidade de 
Lisboa – a visão de um cartaz da 
campanha de Viseu poderá cau-
sar estranheza ou talvez a sensa-
ção de que alguém se enganou em 
alguma coisa. Acontece que o can-
didato socialista à Câmara Muni-

cipal de Viseu, João Azevedo, de-
cidiu jogar fora da caixa e apos-
tou no fator surpresa. Um cartaz 
da sua campanha, assim, foi mes-
mo plantado em Lisboa, a capital 
do país, e um dos «centros de de-
cisão» onde o autarca diz poder 
levar a voz de Viseu. É um estilo 
de ‘brincadeira’, que vai de mãos 

dadas com a promessa do candi-
dato de fazer ouvir as queixas dos 
viseenses na capital, onde, criti-
ca, muitas vezes estas realidades 
não chegam a ser ouvidas. 

A colocação do cartaz gerou 
reações várias, mas a criativida-
de esteve do lado de João Azeve-
do, que decidiu fazer campanha 
junto dos seus conterrâneos que 
estão ‘migrados’ na capital. Isto, 
claro, sabendo que estamos em 
2021 e as redes sociais fazem che-
gar as fotografias a todo o lado.

Campanha de Viseu chega a Lisboa
Não é engano, a campanha de João Azevedo para a 
Câmara de Viseu colocou mesmo um cartaz no ‘cen-
tro das decisões’, ou seja, na capital do país.
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A
s próximas eleições presi-
denciais brasileiras poderão 
voltar a ser um caso interes-

sante de estudo sobre as variáveis 
que configuram a política contem-
porânea. É certo que a realidade da 
América Latina não pode ser en-
tendida em função dos paradigmas 
europeus. No entanto, a personali-
zação das candidaturas, comporta-
mentos, valores e princípios, per-
sonalidade e questões de caráter 
sobrepõem-se no mundo contem-
porâneo aos tradicionais conceitos 
de esquerda e direita, ao definha-
mento ideológico e à própria ero-
são das democracias. 

 

Em outubro de 2022, o Brasil 
vai a votos. A esta distância é 

impossível conjeturar sobre ven-
cedores e vencidos. O tempo em 
política é demasiadamente volá-
til. Dezoito meses é uma eternida-
de. Porém, os media brasileiros e 
os institutos de sondagens têm 
vindo a analisar o estado da opi-
nião pública – 230 milhões de vo-
tantes – em função, preferencial-
mente, de dois candidatos: Jair 
Bolsonaro e Lula da Silva. O Pre-
sidente em exercício venceu as 
eleições de há três anos não por 
padrões políticos e éticos mas por-
que os brasileiros queriam casti-
gar nas urnas um regime corrup-
to identificado com Lula da Silva 
e Dilma Rousseff. De então para 
cá, Jair Bolsonaro tornou-se 
numa figura carnavalesca aos 

olhos dos países civilizados e com 
lideranças minimamente credí-
veis. Os factos que protagonizou 
e as declarações que produziu da-
riam argumento de novela. A sua 
passagem pelo Palácio do Planal-
to fica principalmente marcada 
pela leviandade com que geriu, 
não gerindo, a pandemia com 
quedas sucessivas de ministros 
da Saúde e milhares e milhares 
de mortos enterrados em valas co-
muns perante a observação ató-
nita do mundo.  
 

Durante este tempo, Lula da 
Silva foi parcialmente reabi-

litado a nível judicial mas o selo 
da corrupção não se apagou. É 
nesta dualidade que as sondagens 
projetam, a ano e meio de distân-
cia, uma vitória de Bolsonaro 
numa segunda volta. Quando 
questionados, uma parte dos in-
quiridos dá a resposta de que pre-
fere na presidência um louco que 
não roubou. Incrível? A seguir. 

Lula ou Bolsonaro: quem  
vencerá as próximas 
eleições presidenciais?

Opinião

JUDITE DE SOUSA 
JORNALISTA 

pera deste documento, o processo 
não está suspenso, e algumas des-
tas entidades já receberam o do-
cumento. 

 
Despesas impossíveis 
Sem NIF, não há contas bancárias 
e, sem contas bancárias, não há 
despesas. Este é o principal entra-
ve colocado pelos atrasos na en-
trega dos NIF.  

As coligações partidárias, sem 
este documento, não conseguem 
abrir contas bancárias ou movi-
mentar fundos e, portanto, não 
conseguem realizar despesas em 
nome da coligação, uma realida-
de crucial para poder levar a cabo 
as campanhas eleitorais para o 
sufrágio de 26 de setembro, daqui 
a pouco mais de um mês. 

O processo, sabe o Nascer do 
SOL, seria, na teoria, simples, 
mas vários fatores, como o atraso 
no anúncio da data das eleições e 

o teletrabalho, tornaram a entre-
ga deste documento numa dor de 
cabeça. Anteriormente, o mesmo 
aconteceria, garantem fontes po-
líticas ao Nascer do SOL, em pou-
cas horas, com uma marcação 
presencial. 

Este ano, no entanto, devido às 
restrições impostas pelo combate 
à pandemia da covid-19, todo o 
processo foi mais demorado e há 
quem esteja há mais de uma se-
mana à espera do documento, 
sem o qual não pode fazer despe-
sas em nome da coligação. 

Ainda assim, há outras formas 
de dar a volta ao assunto, mas a 
burocracia não ajuda e o tempo, 
neste caso, é dinheiro. As coliga-
ções podem sempre fazer as des-
pesas em nome de um dos parti-
dos que a formam e, depois, quan-
do a situação com o NIF esteja 
regularizada, transferir as despe-
sas para a coligação. Ainda assim, 

a ‘papelada’ é complexa e aumen-
ta a carga de trabalho para as co-
ligações, que se preocupam, neste 
momento e principalmente, com 
a campanha para as eleições de 26 
de setembro. 

 
Prazos?  
As coligações ouvidas pelo Nascer 
do SOL, no entanto, diferem num 
detalhe: há quem diga que lhes foi 
garantido que o NIF estaria dispo-
nível no espaço de tempo de 48 ho-
ras e há quem diga que não lhes 
foi dada qualquer previsão do mo-
mento em que receberiam o docu-
mento em causa, não ficando cla-
ro se este processo tem um tempo 
de espera previsto ou não. 

O Nascer do SOL contactou o 
IRN para esclarecer estes assun-
tos, e particularmente  sobre o 
atraso na entrega dos NIF, mas 
não obteve qualquer resposta até 
à hora de fecho desta edição.

Medina  
e Moedas 
corrigem 
listas
As listas de candidatos  
a Lisboa entregues em 
tribunal por Fernando 
Medina e Carlos Moedas 
foram alvo de pedidos de 
correção por falhas no 
preenchimento.

Em Lisboa, a burocracia dos re-
quisitos legais colocou um obstá-
culo às candidaturas à autarquia 
entregues por Fernando Medina 
e Carlos Moedas. Acontece que as 
listas afixadas no átrio do Palácio 
da Justiça vão ter de ser corrigi-
das, segundo confirmou o Nascer 
do SOL. 

Em causa, no caso da candida-
tura de Moedas, está o nome da 
mandatária, que surge efetiva-
mente na lista, mas que os tribu-
nais consideraram não satisfazer 
todas as informações exigidas le-
galmente, como a sua afiliação e a 
sua naturalidade. Informações es-
tas que estão já presentes no do-
cumento autónomo em cada um 
dos processos, mas que deverão 
agora passar a estar presentes 
também na secção de identifica-
ção do mandatário no final de 
cada uma das listas oficiais.

Luís Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro
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André Coelho Lima, vice-presi-
dente do PSD, foi o ideólogo da lei 
que obriga os detentores de altos 
cargos públicos a revelaram se fa-
zem parte da Maçonaria ou de ou-
tras associações. A entrevista 
aconteceu em Guimarães, terra 
do deputado. 

A Assembleia da República aprovou 
recentemente um projeto lei do PSD 
que obriga os altos quadros públi-
cos a declararem a que associa-
ções pertencem. Como surgiu este 
projeto?   
Isto começou por uma iniciativa 
do PAN, que procurava criar uma 
opção de inserção da informação 
da pertença a associações discre-
tas. Percebe-se a iniciativa, o ob-
jetivo político por trás da inicia-
tiva, mas, no entanto, tinha duas 
questões com as quais o PSD não 
concordava manifestamente: a 
primeira, a facultatividade – ou 
seja, se consideramos que uma in-
formação desta natureza pode ou 
não ser relevante, ela não pode ser 
facultativa, tem de ser obrigató-
ria; e a segunda: a circunstância 
de identificar determinado tipo 
de associações (que inclusiva-
mente na exposição de motivos do 
projeto do PAN é o que dá origem 
a esta iniciativa legislativa) – de-
signadamente a maçonaria e o 
Opus Dei. Ora, nós também não 
concordamos com isto: não con-

cordamos com leis ad hominem 
que visem pessoas ou institui-
ções, como era o caso. E, por isso, 
o PSD foi a jogo, transformando a 
facultatividade em obrigatorieda-
de. As declarações de pertença a 
associações deviam ser obrigató-
rias e, por outro lado, estendidas 
a todo o universo associativo. Ou 
seja, não visando especificamen-
te determinado tipo de associa-
ções ou as suas vidas, mas sim 
todo o universo associativo.  

Sentiu ter havido apoio popular a 
esta lei?   
Sinto claramente que sim. Aliás, 
se há coisa que me pareceu sem-
pre estranha neste processo é que 
isto é um processo absolutamen-
te natural em que, de facto, quem 
não tenha nada a esconder não 
tem nenhum tipo de problema. 
Agora é preciso dizer aqui uma 
coisa que é muito importante: 
esta lei, contrariamente à ideia 
que se tenta passar, não é perse-
cutória de quaisquer tipo de ins-
tituições, designadamente da ma-
çonaria. É muito importante per-
ceber isto: nós só queremos saber 
quem, sendo titular de cargos po-
líticos ou altos cargos públicos, 
também pertence a associações. 
Por que se não for titular de car-
gos políticos ou altos cargos pú-
blicos não tem nada a ver connos-
co. Nós não nos imiscuímos na 

vida privada das associações. Nós 
estamos a gerir aquilo que é do-
mínio público e quem está em 
funções públicas tem deveres es-
peciais de transparência. É esse 
o ponto.  

Então por que razão algumas pes-
soas a consideram persecutória?  
 Eu tenho muita dificuldade em 
compreender isso. E digo isto com 
a mesma franqueza com que dis-
se aos diferentes representantes 
de diferentes maçonarias que es-
tiveram na sala do Senado, na As-
sembleia da República, em audi-
ção parlamentar, que foi, aliás, um 
momento até particularmente no-
bre e edificante quer da atividade 
parlamentar, quer desta abran-
gência. Eu disse sempre, designa-
damente ao grão-mestre do Gran-
de Oriente Lusitano, que estava 
disponível para discutir isto na 
própria sede do Grande Oriente 
Lusitano. E disse-o porque acre-
dito convictamente na justeza e 
na bondade desta proposta – que 
em momento nenhum é persecu-
tória. Portanto, tenho mesmo 
muita dificuldade em compreen-
der como é que uma organização 
que durante séculos lutou pela li-
berdade, lutou pela transparência 
e contra a opacidade agora esteja 
enclausurada num certo conser-
vadorismo que procura manter 
essa opacidade. É estranho para 
mim, porque são organizações às 
quais eu sou estranho, porque 
não pertenço, mas que respeito. 
Respeito pela sua posição históri-
ca, respeito pela enorme influên-
cia que tiveram em várias passa-

gens da história de Portugal e da 
história da Humanidade e acho 
que essa história até se reduz com 
esta resistência. No fundo, é uma 
resistência ao contrário, ou seja, 
enquanto a maçonaria está liga-
da a momentos de libertação, aqui 
está a resistir. Está do lado contrá-
rio da história em que esteve ao 
longo da vida, e isso intelectual-
mente entristece-me ver.  

Será por haver alguma coisa a es-
conder?    
Não quero especular acerca dis-
so, portanto vou passar essa per-
gunta. Mas não deixando de di-
zer o seguinte: há uma resposta 
que eles próprios dão e que é a 
única que eu vou a adotar: que é 
a de terem sido perseguidos ao 
longo de vários momentos histó-
ricos. É um facto. É um facto his-
toricamente documentado. Não 
há dúvida quanto a isso. Hoje em 
dia não existem essas razões e 

por isso tenho alguma dificulda-
de em compreender que no fun-
do seja só assente neste empiris-
mo da história da maçonaria. 
Lembro-me de ter tido um deba-
te que gostei imenso com João 
Soares, em que ele chegou e falou 
antes de mim e disse o seu nome 
maçon e a loja a que pertencia – 
disse tudo! E quando chegou a 
minha vez de falar, eu disse: ‘Não 
preciso dizer mais nada que o 
Doutor João Soares já disse 
tudo’. Isto é fazer cair a suspei-
ção. Eu acho convictamente que 
não há razões objetivas para uma 
certa desconfiança sobre deter-
minado tipo de organizações. 
Não só desta em concreto. E a me-
lhor prova disso mesmo é esta. A 
maçonaria, nos Estados Unidos 
e no Brasil, onde foram respon-
sáveis pelos movimentos inde-
pendentistas, é, digamos, uma 
participação pública reconheci-
da. Pertencer a uma organização 

‘Se António 
Arnaut fosse vivo 
concordaria 
com esta lei’

ANDRÉ COELHO LIMA 
VICE-PRESIDENTE DO PSD

Política

Henrique Pinto de Mesquita 
Henrique.Mesquita@nascerdosol.pt

André Coelho Lima fala sobre a lei dos políti-
cos e detentores de altos cargos públicos terem 
de declarar a sua pertença à maçonaria, de que 
foi ‘pai’. Diz-se um homem ‘sem medo’.
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dessa natureza não é uma capi-
tis diminutio. Não é cadastro.   

O deputado Jorge Lacão, do PS, 
veio defender, sob a égide do Re-
gulamento Europeu da Proteção de 
Dados, que estas declarações as-
sociativas jamais poderão ser obri-
gatórias. 
Na Suécia fez-se uma reforma da 
administração pública com 
meia dúzia de artigos. Porquê? 
Porque quem está de boa fé na 
vida pública percebe os objeti-
vos e, portanto, não é preciso es-
miuçar. A última coisa que eu 
gostaria de ver era pessoas e or-
ganizações com esta grandeza – 
alegada pelos próprios – agora à 
procura de subterfúgios legais 
para não cumprir aquilo que é 
evidente para quem esteja de 
boa-fé. A Assembleia da Repúbli-
ca, o órgão legislativo por exce-
lência deste país, aprovou uma 
lei cujo objetivo é claro. Querer 

arranjar subterfúgios para o seu 
incumprimento não é próprio de 
quem tenha a grandeza intelec-
tual e social que alega. Mas há 
algo que eu também queria di-
zer relativamente e diretamen-
te a Jorge Lacão: foram extrema-
mente infelizes as suas declara-
ções. Por uma razão muito 
simples: o deputado Jorge Lacão 
tem a sua autonomia como de-
putado do PS, mas é presidente 
da Comissão de Transparência. 
Foi a Comissão que aprovou este 
diploma em cujo debate ele par-
ticipou. Ele tem todo o direito de 
deixar uma declaração de voto e 
a ter a sua posição pessoal, mas 
devia claramente em nome da 
posição de presidente da Comis-
são abster-se de procurar limi-
tar ou condicionar o alcance de 
uma lei que ele sabe muito bem 
qual foi o seu objetivo. Mas te-
nho também um segundo desa-
fio para o deputado Jorge Lacão: 

já que ele desceu do patamar de 
presidente da Comissão de 
Transparência, eu pergunto-lhe 
como considera então que fica a 
liberdade de consciência e todos 
esses direitos que considera vio-
lados perante a lei que já existe 
hoje que obriga a que os sócios 
de quaisquer associações, mas 
que sejam dirigentes, tenham 
que declará-lo. Porque viola a 
mesma liberdade de consciên-
cia ser dirigente ou ser mero as-
sociado. Não há nenhuma dife-
rença. Até antes pelo contrário: 
hoje em dia um membro da ma-
çonaria que seja dirigente de 
qualquer uma das organizações 
maçónicas já tem obrigação de 
o declarar. E, portanto, se for vio-
lador de todas esses princípios 
que Jorge Lacão diz, já é viola-
dor hoje – o que é uma incon-
gruência que fica mal a uma pes-
soa com autoridade jurídica do 
deputado Jorge Lacão.  

A lei foi aprovada com o voto contra 
do PS. Por que acha que o PS votou 
contra?  
Isso é simples, porque o PS é o sis-
tema, ou seja, o PS é o partido 
mais conservador do panorama 
democrático e parlamentar por-
tuguês, é o partido que tenta man-
ter as coisas como estão. O povo 
usa a expressão ‘quem não deve 
não teme’ e aqui é um pouco isso. 
Quem não quer ir para cargos pú-
blicos tem direito a toda a privaci-
dade que entender – pessoal e as-
sociativa. Quem quer vir para 
cargos públicos, naturalmente, 
tem que estar disponível para um 
outro tipo de escrutínio. 

O PS teme esta lei?  
Sinceramente, acho que sobre a 
posição do PS, caberá ao PS dizer 
o porquê de a ter.  Todos os restan-
tes partidos votaram em sentido 
contrário. Isto também tem uma 
mensagem política muito clara. 

Ou seja, que há um consenso ab-
soluto, ao qual apenas foge o par-
tido com a maior representação 
parlamentar.  

Quando o debate saiu da bolha par-
lamentar e veio para a comunica-
ção social, o PSD foi, muitas vezes, 
acusado de radicalismo e de ativi-
dade persecutória. Às vezes, foi até 
comparado com o Chega.  
Nesse momento, senti-me como 
se fizesse parte da maçonaria em 
vários momentos históricos em 
que disseram o mesmo da maço-
naria. Foi exatamente isso que 
senti. O antigo grão-mestre do 
Grande Oriente Lusitano, Antó-
nio Arnaut, assumiu publicamen-
te que antes do diploma do Servi-
ço Nacional de Saúde ter subido 
a plenário na Assembleia da Re-
pública foi discutido no Grande 
Oriente Lusitano. Esta discussão 
não tem mal nenhum. Ela com 
certeza foi enriquecedora para o 
próprio diploma que depois veio a 
conhecer a luz do dia. O grande 
problema é que esta discussão 
não seja escrutinada pelo públi-
co. Esse é o ponto. Porque que esta 
discussão exista acho muito bem, 
todos nós, até nas nossas famílias, 
às vezes discutimos processos le-
gislativos em que estamos envol-
vidos nos nossos ciclos de relacio-
namento. São sindicáveis. Se isto 
é discutido em outros patamares 
para além dos institucionais, não 
tem mal nenhum. O que é preci-
so é que saiba. E o desvelo com 
que António Arnaut disse o que 
disse devia ser um exemplo para 
os dias de hoje. Estou certo que se 
fosse vivo haveria de concordar 
com esta iniciativa legislativa 

Adelino Maltez disse no Parlamen-
to: ‘A Assembleia da República é o 
templo da maçonaria’. Naturalmen-
te dentro de todos os partidos deve 
haver gente maçom e o PSD não 
será exceção. Como é que os mem-
bros do PSD maçons estão a lidar 
com isto? 
No PSD isto foi debatido como é 
próprio de um partido aberto e plu-
ral, foi discutido abertamente nas 
reuniões do grupo parlamentar. O 
que é que o PSD visa na Comissão 
de Transparência? É uma coisa 
muito simples: nós devemos ser o 
mais transparentes possível para 
sermos o menos condicionados 
possível, ou seja, nós temos que dar 
o  máximo de transparência para 
em troca podermos receber o me-
nor condicionamento, porque tam-
bém não é sério e nem sequer é real 
alguns dos condicionamentos que 

Esta lei não é 
persecutória  
de quaisquer 

tipo de institui-
ções, designa-

damente  
a  maçonaria 

A maçonaria 
está do lado 
contrário da 

história em  
que esteve ao 
longo da vida 

Há um  
consenso  
absoluto  

ao qual 
apenas foge  

o partido  
com maior 

representação 
parlamentar 

‘‘

’’
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são constantemente exigidos aos 
titulares de cargos políticos que 
têm quase de ser pessoas que não 
têm património, pessoas que que 
não têm interesses, pessoas ascé-
ticas que não existiam antes de 
serem políticos. Isto não é verda-
de, e depois nós tentamos passar 
uma imagem que não é verdade. 
Portanto, a forma de se poder ex-
por, das pessoas poderem vir de 
forma desabrida para as funções 
públicas é precisamente poderem 
fazê-lo do modo o mais transpa-
rente possível. Acho que aqui não 
é cedência a populismos no sen-
tido de divulgação total. Não, é o 
contrário: é ganhar costas quen-
tes para poder exercer a função 
legislativa e política da forma 
mais desinteressada e da forma 
mais séria possível.  

Quer dizer que no PSD a discussão 
sobre o assunto da declaração as-
sociativa foi plural e não causou 
transtorno? 
A votação foi consensual, o parti-
do votou sem alterações, o que até 

nem tem acontecido em todos os 
diplomas e, portanto, sem votos 
dissonantes. A discussão também 
houve, como há noutros diplomas 
com pessoas mais favoráveis, ou-
tros menos favoráveis, alguns me-
nos favoráveis por argumentos di-
ferentes e depois, como é habitual, 
num partido plural, mas demo-
crático, tomou-se uma decisão no 
sentido de avançar e também aí 
houve compromisso, porque o ob-
jetivo desta lei não era ela ser uma 
violência, nem para pessoas nem 
para instituições, não é? Era, pelo 
contrário, perseguir este fim be-
nigno, que penso que é claro.  

O diploma do PSD, se não me enga-
no, até março, incluía declarações 
de cariz religioso ou de cariz de saú-
de. Contudo, penso que, por ques-
tões constitucionais, isso teve que 
ser alterado, não visando, o Opus 
Dei. Fernando Lima, grão-mestre do 
Oriente Lusitano, disse que a ma-
çonaria também não se encontra-
va visada, exatamente pela ques-
tão das convicções legais. Ainda vai 

haver bastante debate ou a lei vai 
ser promulgada com celeridade?  
Como em tudo na vida, sou pela 
teoria dos pequenos passos, e 
acho que isto se faz por passos. 
Este é um primeiro passo. Agora 
ver-se-ão os passos subsequentes, 
que são necessários dar, mas vou 
voltar a dizer: ficaria desiludido 
como cidadão se visse – que estou 
convencido que não vou ver – or-
ganizações e personalidades de 
prestígio à procura de subterfú-
gios legais para não cumprir a 
aquilo que é óbvio para todos que 
se pretende com esta legislação. 
É absolutamente óbvio. A altera-
ção que se fez, não foi por salva-
guardas constitucionais, porque 
em bom rigor, se a Constituição já 
existe, não é necessário pôr o que 
a Constituição diz nas leis.  

Este diploma valeu muitas críticas 
ao líder do PSD, que chegou a ser 
apresentado como ‘um tiranete que 
trata o país com autoridade desme-
dida’. Acha estas críticas justas?  
Acho que Rui Rio, que eu tenho 

a oportunidade de conhecer pes-
soalmente, é uma personalidade 
com características humanas 
únicas e incomuns, que o país 
tem à sua disposição, e que é uma 
oportunidade que não deveria 
perder. Tudo o resto são apenas 
ataques de personalidade, que é o 
que se faz, infelizmente, num 
país que se diz plural, a quem 
tenta ser alternativa, porque 
aqui ninguém tenta conquistar 
poder, tenta-se ser alternativa. É 
bom para a democracia que haja 
alternativa e, num sistema semi 
presidencialista como aquele em 
que vivemos, mais importante é 
ainda. A verdade é que hoje a 
nossa democracia vive com um 
défice desse contrapoder na Pre-
sidência da República, porque 
aquilo a que assiste é um colabo-
racionismo excessivo entre dois 
órgãos de soberania que se deve-
riam apenas complementar, que 
se deveriam equilibrar, e este 
equilíbrio não está a acontecer e 
o PSD, partido de que o actual 
Presidente da República é mili-

tante e foi presidente, natural-
mente que acaba por perder com 
essa circunstância. Mas, termi-
nando por onde comecei, Rui Rio 
tem um sentido social, um senti-
do de humanidade, um sentido 
de serviço. E de seriedade total 
na gestão da causa pública, que 
o país não devia desperdiçar. 

 
A maçonaria é muitas vezes vista-
como um órgão com bastante po-
der na sociedade portuguesa. Con-
siderando que esta lei, de certa for-
ma, acaba por beliscar a 
maçonaria, não tem medo do que 
do que possa vir a acontecer na sua 
carreira política?  
Primeiro, acho que essa imagem 
é injusta para a maçonaria e não 
a subscrevo. Segundo, medo é um 
sentimento que desconheço. 
Acho que sem haver algum des-
velo não se consegue fazer nada. 
A Humanidade nunca andou 
para a frente com situacionistas, 
é preciso quem queira romper 
algo e eu estou claramente do 
lado desses.  

Rui Rio é uma 
personalidade 

com caracterís-
ticas humanas 

únicas  
e incomuns  

A verdade é que 
a nossa demo-

cracia hoje vive 
com esse défice 
de contrapoder 

entre 
Presidente  
e Governo 

É preciso que 
haja quem  

queira romper  
e eu claramente 

estou desse 
lado

‘‘
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C
om a desenvoltura que o 
caracteriza, Marcelo Re-
belo de Sousa deslocou-se 

ao Brasil, a pretexto da reinau-
guração do Museu da Língua 
Portuguesa, em S. Paulo, que um 
incêndio quase consumiu há cin-
co anos. Fez bem. Mas o clima 
pré-eleitoral que já se vive no 
país não o poupou.  

Apesar de convidado, Jair Bol-
sonaro não compareceu ao even-
to, sem aviso prévio, trocando-o 
por uma concentração de moto-
queiros, que decorria no estado 
paulistano. Uma descortesia. 

É certo que Marcelo soube, com 
ironia, furtar-se ao embaraço, ao 
citar um provérbio popular – «Só 
dança quem está na roda»... 

Mas ficou o revés, tanto mais 
que o Presidente era portador da 
primeira medalha Camões, uma 
nova condecoração atribuída ao 
museu recuperado.  

Poderá conjeturar-se que o fac-
to de Bolsonaro ter ignorado a 
homenagem, se deveu ao atual 
governador de S. Paulo, anfitrião 
da cerimónia, ser um dos seus 
ativos críticos, ou ’sinal de desa-
grado’ por Marcelo se ter avista-
do com Lula da Silva, um seu de-
clarado adversário, ainda a con-
tas com a Justiça. 

Mas nada disso absolve o ges-
to, que não diminuiu Marcelo, 
mas que foi uma nota dissonan-
te numa celebração da Língua 
Portuguesa, com mais de 250 mi-
lhões de falantes, cabendo ao 
Brasil o contributo principal. 

No plano institucional, embo-
ra Marcelo tenha sido recebido 
mais tarde, no Palácio da Alvo-
rada, ‘sem máscara’, como enfa-
tizou a imprensa brasileira, tra-
tou-se de um formalismo que 
não remediou o acinte protoco-
lar no museu, tanto mais que o 
Presidente da República compa-
recera à posse do controverso 
Presidente brasileiro. 

 

É uma sina. Após um interva-
lo auspicioso com Fernando 

Henrique Cardoso, sem dúvida, 
um dos melhores Presidentes 
que o Brasil conheceu – e a quem 
se deve a reabilitação económi-
ca do país –, a eleição e o manda-
to de Lula não seriam menos po-
lémicos, assim como o de Dilma 
Rousseff, que lhe sucedeu, e aca-
bou impugnada em 2016.  

Mas os Presidentes passam e 

a Língua Portuguesa fica, como 
património aberto ao futuro, 
apesar de o Acordo Ortográfico, 
que nunca chegou a ser imple-
mentado no Brasil. 

O investimento feito na recu-
peração do Museu da Língua Por-
tuguesa, que contou com dinhei-
ros públicos e privados, foi um 
acontecimento que não merecia 
ter sido desvalorizado por Bolso-
naro. Mas quando este ‘recolher 
à caserna’, a língua falada conti-
nuará a ser o Português, desde os 
maiores centros urbanos ao inte-
rior mais remoto do Brasil o que 
não é coisa pouca. 

 

Por tudo isto, Marcelo não de-
veria ter ‘escorregado’ na bi-

zarria de ‘comentar’, em solo es-
trangeiro, a vaci-
nação de crianças 
em Portugal con-
tra a covid, à mar-
gem da assinatura 
de um protocolo 
sobre a participa-
ção de Portugal na 
Bienal do Livro de 
S. Paulo.  

Porque loas pre-
cisava Marcelo de 
‘esclarecer’ uma 
questão do foro do 
Governo, arriscando-se a ser 
‘corrigido’ pela DGS? 

O vício de ‘comentador’ não o 
larga, como se percebera, mais 
uma vez, antes da viagem, com 
a infeliz ideia de convidar para 
Belém o programa Circulatura 
do Quadrado, para ‘comentar’ 
o estado da nação. 

Marcelo não consegue sepa-
rar-se do comentador. É verdade 
que foi o seu jeito de comunica-
dor que lhe angariou populari-
dade, diferente da notoriedade 
como académico e jurisconsulto. 

Ora uma coisa são as vestes 
académicas, e outra bem diferen-
te é ser disputado para ‘selfies’. 
E Marcelo gosta.  

O jornalismo e as ‘travessuras’ 
na coluna Gente, que criou no 
Expresso, entreabriram-lhe a 
porta. A rádio e, sobretudo, a te-
levisão, descobriram nele o pra-
zer de ser reconhecido na rua.  

Como político, embora tivesse 
aderido ao PSD logo nos alvores 
da sua fundação, só nos anos 90 
chegou à liderança do partido, 
que se revelaria pouco duradou-
ra, embora já pautada por uma 

aproximação ao PS de António 
Guterres, amigo e companheiro 
do Grupo da Luz.  

Foi, aliás, durante a sua lide-
rança, que Marcelo viabilizou 
três Orçamentos de Estado do 
Governo minoritário de Guter-
res, enquanto reatava as relações 
institucionais do PSD com o 
PCP, interrompidas 20 anos. 

Quis o destino que Marcelo-
-Presidente, se reencontrasse com 
um governo socialista minoritá-
rio, agora de ‘braço dado’ com as 
esquerdas para viabilizar o OE.  

Ao contrário de Francisco Bal-
semão, que um dia confidenciou 
a ambição de ser ministro dos 
negócios estrangeiros, Marcelo 
nunca pareceu muito empenha-
do em ser governante, embora 

episodicamente o tenha sido.  
Mas não era ‘a sua praia’, tal 

como em Balsemão não assenta-
va bem o fato de primeiro-minis-
tro, que lhe ‘caiu no regaço’, a se-
guir à morte de Sá Carneiro. 

Neste poente da vida, Balsemão 
parece apostado em fixar o seu lu-
gar na História, juntando na auto-
biografia a fundação do PSD, do 
Expresso e de um império mediá-
tico, enquanto Marcelo arrisca-se 
a passar à História como ‘comen-
tador pop star’ e ‘anjo da guarda’ 
de governos socialistas. Ele e o 
país mereciam mais…

O ‘anjo da guarda’ do Governo

O investimento  
feito na recuperação  
do Museu da Língua 
Portuguesa, que  
contou com dinheiros 
públicos e privados, 
foi um acontecimento 
que não merecia ter 
sido desvalorizado 
por Bolsonaro

DINIS DE ABREU
PÁTIO DAS CANTIGAS

Um conjunto de vice-presidentes 
e vogais da direção política nacio-
nal do partido Aliança quer depor 
o atual presidente, Paulo Bento, 
do cargo. O mesmo grupo acusa-o 
da «prática de crime punível 
com pena de prisão» e solicita a 
«comunicação dos factos por 
via de queixa aos órgãos de po-
lícia criminal». Em causa está a 
«decisão unilateral» de Paulo 
Bento de retirar Alexandre Nas-
cimento – um dos queixosos – da 
lista de coligação encabeçada por 
Carlos Moedas a Lisboa. Tal deci-
são, segundo os queixosos, foi fei-
ta «à revelia» da direção do par-
tido, que se insurge agora contra 
o seu presidente. 

Segundo a cronologia descrita 
no ‘pedido de impugnação’ a que 
o Nascer do SOL teve acesso, tudo 
terá começado quando, na segun-
da-feira, Paulo Bento convocou, 
via WhatsApp, uma reunião para 
esse mesmo dia sem qualquer or-
dem de trabalhos. Nesta, Paulo 
Bento expôs «ter sido confron-
tado com uma situação refe-
rente ao militante Alexandre 
Nascimento» – número dez à As-
sembleia Municipal de Lisboa 
pela coligação ‘Novos Tempos’ – 
que, «segundo os dirigentes do 
PSD», poderia «prejudicar a co-
ligação» caso viesse a público. 
Não obstante Alexandre Nasci-
mento confirmar ter sido contac-
tado pela imprensa sobre «uma 
série de factos da sua vida pri-

vada, profissional e também fi-
nanceira» – que negou – e ter 
alertado os dirigentes do PSD 
(tendo estes desvalorizado), Pau-
lo Bento decide retirá-lo da lista 
«à revelia de todos». Explica o 
documento que, «nesta sequên-
cia, sem consulta prévia, sem 
exercício de contraditório e à 
revelia de todos os princípios 
estatutários que regem o Alian-
ça, o presidente tomou unila-
teralmente a decisão de subs-
tituir o nome do militante Ale-
xandre Nascimento (…) pelo 
militante Jorge Nuno de Sá». 

Depois, esgrimem argumentos: 
explicam que a decisão de colocar 
Alexandre Nascimento nas listas 
havia sido tomada «pelo órgão co-
legial» e «aprovada por maioria»; 
contudo, Paulo Bento «não [lhe] 
deu cumprimento» e «agiu de 
forma singular», «praticando 
um ato» para o qual não tem «le-
gitimidade nem competências».  

Esgrimindo mais argumentos, 
solicitam à comissão jurisdicio-
nal  do partido que seja decretada 
a nulidade da decisão de Bento e 
que o nome de Alexandre Nasci-
mento volte à lista, bem como que 
seja instaurado procedimento dis-
ciplinar a Paulo Bento «no senti-
do da perda do seu mandato e 
subsequente expulsão do par-
tido», com «suspensão cautelar 
do mandato do presidente com 
efeitos imediatos». 

Henrique Pinto de Mesquita

Partido Aliança 
a ferro e fogo 
Parte da direção nacional quer depor o atual pre-
sidente, Paulo Bento, acusando-o de ‘agir uni-
lateralmente’ e de prejudicar militantes por ‘ra-
zões pessoais’. Pedem mesmo a sua expulsão.
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Paulo Bento: colegas de direção pedem destituição do presidente
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O Governo socialista é como aqueles casais sem 
imaginação que só conhecem duas ou três posições  
na cama, e as repetem incessantemente sempre que  
há alguma energia, ou, neste caso, muito dinheiro. 

João Miguel Tavares 
Jornalista, Público, 5/8

Miguel Miranda 
Não estamos preparados para 
evacuar uma cidade. Se calhar 
vamos ter de estar.  
Presidente do IPMA, i, 6/7 
 
idem 
Este regime [dos ventos e água 
mais fria] parece que se vai 
manter ao longo de agosto. 
 
Rodrigo Francisco 
Sempre me irritou que as pes-
soas falem da guerra colonial 
como um fenómeno de base ra-
cial. Não é. 
 
idem 
Isso é uma disneyficação do real – 
uns brancos mauzões que foram 
matar uns negros bonzinhos. 
Diretor do Festival de Almada, i, 2/7 
 
Rui Patrício 
Mate-se o cliente, esfole-se o 
advogado. E assim vamos, não 
se percebendo (ou bem perce-
bendo alguns) a enormidade 
da coisa, e o que assim se pode 
preparar e obter, se não se dis-
ser «alto lá!» e «haja juízo!».  
Advogado, i, 6/7 
 
Rui Rio 
A Câmara de Lisboa bem pode 
ser motivo de orgulho para 
qualquer português… que sim-
patize com os padrões de rigor 
do terceiro mundo. 
Líder do PSD, Twitter, 2/8 

Fernando Medina 
Obrigado, Dr. Rui Rio, por 
mais uma vez chamar a aten-
ção para os problemas que 
preocupam os portugueses. In-
formo que as casas são da 
GNR, estão desocupadas e a 
entrada é pelo outro lado, pelo 
pátio do quartel. Pode agora 
retomar as suas férias e pros-
seguir com a silly season. 
Presidente da CML, Twitter, 3/8 
 
Nelson Évora 
Não sei porquê, não por mim, 
mas não teria de ser eu a abra-
çá-lo. O Pichardo há de apren-
der com a vida. Espero que 
tudo lhe corra muito bem. 
Antigo campeão olímpico, Lusa, 3/7 
 

Pedro Pichardo 
Não tenho falado mal do Nel-
son. Há pouco enviaram-me o 
link sobre o Nelson falar do 
abraço. (...) Não falo mal do 
Nelson, não quero levar o as-
sunto para problemas pes-
soais. Há anos que fala de mim 
e não respondo. 
Já ganhou tudo, porque não me 
deixa a mim fazer a minha car-
reira? 
Vencedor da medalha de Ouro  
do Triplo Salto, Lusa, 5/7 
 
André Silva 
O maior choque foi o formalis-
mo, os salamaleques. 
Ex-líder do PAN 

Luís Aguiar-Conraria 
Vejo com bons olhos o anúncio 
feito pelo Governo português  
de criar vagas nas universida-
des reservadas para estudan-
tes que vêm de escolas desfavo-
recidas – os chamados TEIP 
(Territórios Educativos de In-
tervenção Prioritária). Talvez 
preferisse uma política mais 
abrangente, parecida com a do 
Texas, mas vale a pena avan-
çar. Se bem feita, não está con-
denada ao fracasso e promove-
rá a mobilidade social. 
Professor de Economia  
da Univ. do Minho,  
Expresso, 6/7 
 
Virgílio Machado 
A universidade perdeu o mo-
nopólio da gestão do conheci-
mento. 
Diretor da Faculdade de Ciências  
e Tecnologia da Universidade  
Nova de Lisboa,  
Negócios, 6/7 
 
Matt Damon 
Os media desistiram de mim 
por ser sempre tão aborrecido 
Ator, The Interview 
People/Sábado, 5/7 
 
Yuja Wang 
Acho o Me Too uma idiotice! 
Se não queres estar com al-
guém, recusas e ponto final. 
Pianista prodígio,  
i, 6/7

M
IG

U
E

L
 S

IL
V

A‘‘
Júlio  
Isidro 
Conseguimos 
estar juntos e 
também isolados. 
Um casal como 
nós não se 
desgasta por 
estar mais tempo 
de mão dada. 
 
idem 
Em termos 
caseiros [a 
Sandra] ficou 
mais 
sobrecarregada, 
porque este que 
vos fala não sabe 
mais de cozinha 
do que estrelar 
um ovo. 
 

Apresentador, Lux, 4/8
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Cocktail

A ‘marquise’ 
de Ronaldo
A Câmara de Lisboa deu 15 dias a 
Cristiano Ronaldo para desmontar 
uma estrutura que construiu no 
terraço do seu andar num prédio 
de Lisboa, a que os media têm cha-
mado ‘marquise’. Ora, primeiro 
não é uma marquise: é uma espé-
cie de estufa que não tira a vista a 
ninguém e não se vê da rua – pelo 
que só pode incomodar… o próprio 
Ronaldo e a família. Depois, os pré-
dios de Lisboa estão cheios de ver-
dadeiras marquises, essas sim hor-
ríveis, que desfeiam as ruas – e que 
nunca nenhum presidente da Câ-
mara mandou desmontar. Parece 
que só a ‘marquise’ de Ronaldo está 
errada… Mais valia dizerem-lhe 
que é não é bem-vindo em Lisboa.  

Vieira e as Testemunhas  
de Jeová
Vanda Vieira, a mulher do ex-presiden-
te do Benfica Luís Filipe Vieira, é pasto-
ra das Testemunhas de Jeová em Alma-
da. Isto explica o facto de o último Con-
gresso internacional presencial 
daquela seita religiosa, em 2019, se ter 

realizado no Estádio da Luz, com uma 
presença de 60 mil pessoas. Entretanto, 
no Bairro das Furnas, em Benfica, Van-
da ainda é conhecida como ‘a mulher 
do Ventoinha’ – a alcunha do marido na-
quele bairro lisboeta. 

Quatro gerações de Vicentes
Acaba de sair o livro Família Vicente, que conta 
a história das cinco gerações que criaram e man-
tiveram o Ateliê Vicente’s – hoje perpetuado no 
Museu de Fotografia da Madeira. De uma forma 
cronológica, biográfica e com fotografias de estú-
dio apresenta-se toda a família ‘Vicente’, começan-
do no fundador do ateliê, Vicente Gomes da Silva 
(1827-1906) e terminando nos três filhos do último 
fotógrafo, Jorge Bettencourt Gomes da Silva (1913-
-2008). No museu, que também abriga exposições 
temporárias, está neste momento em exibição a 
exposição ‘A Paisagem nos Primórdios da Photo-
graphia Vicente’, que esta semana recebeu a visi-
ta do cineasta brasileiro Walter Moreira Salles Jr., 
autor do filme Central do Brasil, e considerado 
pelo The Guardian um dos 40 melhores realizado-
res do mundo. Além de um ex-libris da Madeira, o 
museu já se afirmou como uma mais-valia do país. 

O politicamente correto
Uma notícia que corre nas redes 
sociais dá conta de que na Grifith 
University, uma universidade aus-
traliana localizada em Queens-
land, há um concurso anual que 
premeia a melhor definição para 
palavras ou expressões  em voga. 
Este ano a expressão escolhida foi 
«politicamente correto». E a de-
finição vencedora foi: «Politica-

mente correcto é uma doutrina 
sustentada por uma minoria 
iludida e sem lógica, que foi ra-
pidamente promovida pelos 
meios de comunicação  social e 
que sustenta a ideia de que é 
perfeitamente possível pegar 
num pedaço de m… pelo lado 
limpo». Reconheçamos que, se 
não é verdade, tem graça…

Barbas ilustres
Depois de oito anos a cortar o ca-
belo e fazer a barba a clientes no 
hotel Sheraton, o senhor Aníbal 
Bentes saiu deste local – mas não 
foi longe. Instalou-se ali perto, no 
n.º 28 da rua Tomás Ribeiro, onde 
permanece há quatro décadas. E 
lembra-se de fazer muitas vezes a 
barba a Mota Pinto, Tomás Tavei-
ra e  João Mendes Leal, o primei-
ro diretor do hotel. Além dos bons 
momentos vividos com clientes 
que se tardavam na barbearia a 
conversar, como Octávio de Ma-
tos, Urbano Tavares Rodrigues ou 
José Paradela de Oliveira. 

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por Jair Bolsonaro no famoso Palácio da Alvorada, em Brasília, residên-
cia oficial do Presidente brasileiro, no final de uma visita oficial de quatro dias do Presidente português ao Brasil. E ambos 
foram iguais a si próprios: enquanto Marcelo não tirou a máscara, Bolsonaro não a pôs – fiel ao seu lema de que a covid-19 
não passa de «uma gripezinha». 
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U
ma mulher de 79 
anos usava uma em-
presa portuguesa de 
telas como justifica-
ção para transportar 
cocaína escondida 

em contentores até Espanha, 
onde cobrava adiantado a outros 
grupos do narcotráfico. A infor-
mação veiculada pelo jornal espa-
nhol El País, no decorrer desta se-
mana, tornou-se polémica. No en-
tanto, a liderança feminina no 
crime organizado não surpreen-
de Ana Guerreiro, doutoranda em 
Criminologia que está a desenvol-
ver a tese intitulada ‘O crime or-
ganizado segundo uma lente de 
género: estudo exploratório no 
contexto português’. 

«A literatura internacional 
tem apontado a presença das 

mulheres no crime organizado. 
Este tema está a ser cada vez 
mais estudado e Portugal não 
o tem descurado. Tanto é que 
há um projeto de investigação 
na escola de criminologia da 
Faculdade de Direito do Porto 
que estuda a participação das 
mulheres no crime organizado 
enquanto ofensoras», explica a 
licenciada em Criminologia pelo 
Instituto Universitário da Maia 
(ISMAI), adiantando, porém, que 
este tópico «foi negligenciado à 
semelhança do da participação 
das mulheres no crime em ge-
ral», tendo começado a ser apro-
fundado a partir da década de 70 
do séc. XX «para que se perceba 
a agencialidade das mulheres 
no crime e a sua participação, 
muitas das vezes, voluntária». 

A mestre em Medicina Legal 
com Especialização em Falsifica-
ção e Contrafação de Documen-
tos, pelo Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar, avança que 
é comum as mulheres terem uma 
agencialidade própria, quererem 
fazer parte destas organizações – 
que até são muito criadas pelas 
mesmas – e não estarem visíveis 
nos papéis de liderança. Contudo, 
também ocupam estes lugares. É 
o caso da espanhola que, a cami-
nho dos 80 anos, importava e de-
cidia as quantidades e o tipo de es-
tupefacientes que deviam ser co-
mercializados. 

«A verdade é que costumam 
fazer parte da estrutura em po-
sições ditas secundárias, sub-
alternas, designadamente em 
lugares de logística como no 
transporte ou recrutamento. 
Não estamos a falar em concre-
to do tráfico de droga, mas sim 
do crime organizado em geral, 
mas há registos de mulheres 
que lideram estas organiza-
ções», diz a assistente convidada 
do ISMAI aludindo à rede que 
atuava em variados pontos de Es-
panha, mas em especial na região 
da Andaluzia. 

Segundo o El País, a droga che-
garia pela empresa de fachada 
montada em Portugal, que tinha 

como função retirar a droga no re-
vestimento dos contentores que 
transportavam pedra a partir da 
América do Sul e todo este proces-
so seria controlado pela idosa, a 
cabecilha do grupo. «Temos de 
continuar a investigar e perce-
ber as motivações subjacentes 
à entrada e manutenção das 
mulheres nestes grupos. As mu-
lheres não são mais do que se-
res humanos: têm necessidades 
e vontades próprias», lembra 
Ana Guerreiro, condenando os es-
tereótipos associados à mulher.  

«É alegadamente subalterna, 
maternal, serve para reprodu-
ção sexual, portanto, passa 
mais despercebida do que os 
homens na prática criminal. 
Tem um papel supostamente 
passivo. Por isso, é utilizada 
para mascarar uma rede crimi-
nosa», afirma, sendo que a idosa 
residente em Alió, em Tarragona, 
foi detida juntamente com dois 
homens de 26 e 60 anos, em Vila 
Real, e tal leva a que Ana Guerrei-
ro pondere a hipótese dos suspei-
tos terem ligações familiares. 

«Estamos perante o crime de 
tráfico de estupefacientes e não 
raras vezes há aqui um elemen-
to fundamental: a família. É 
primordial quando se fala em 
crime organizado, pois não se 

desliga um do outro. Provavel-
mente, seria a matriarca da fa-
mília», equaciona a criminóloga 
acerca da líder do grupo que trata-
va da importação da substância, 
que depois vendia a traficantes 
que faziam a distribuição e venda 
direta aos consumidores. A em-
presa, registada em Portugal, ti-
nha como atividade declarada a 
importação de pedra coralina, da 
República Dominicana. 

«Esta questão de entendermos 
o papel da mulher como secun-
dário tem de mudar. O conceito 
de secundário não deverá ser 
discutido também? Se não tivés-
semos estas pessoas, provavel-
mente, a prática criminal não 
teria os efeitos que tem e não se 
atingiriam os objetivos da rede 
criminosa», elucida a profissional 
que foi professora visitante na Uni-
versità di Bologna, em 2017. 

«Devemos problematizar este 
conceito. A maior parte das no-
tícias dizia que a mulher lide-
rava a organização criminosa 
e destacava no título que era 
uma idosa. A novidade de ser 
uma mulher é aquilo que cha-
ma a atenção e é associado a 
um estereótipo de género», es-
clarece Ana Guerreiro, referindo-
-se à panóplia de artigos em que a 
diferença do tratamento entre os 

S ociedade

Maria Moreira Rato 
maria.rato@nascerdosol.pt

Depois de uma idosa de 79 anos ter 
sido detida por encabeçar uma rede 
de tráfico de cocaína, a criminóloga 
Ana Guerreiro esclarece o papel das 
mulheres no crime e, mais especifi-
camente, no crime organizado. ‘As 
mulheres não são mais do que seres 
humanos’, diz.

CRIME  
NO FEMININO 
«AS MULHERES TÊM 
NECESSIDADES E  
VONTADES PRÓPRIAS»
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géneros masculino e feminino é 
notória. A título de exemplo, nos 
órgãos de informação nacionais, 
podiam ler-se títulos como A em-
presária de 79 anos presa em Vila 
Real que afinal era narcotrafican-
te ou Mulher de 79 anos chefiava 
rede de tráfico de droga que ope-
rava em Portugal e Espanha, mas 
o The Olive Press, que se autointi-
tula de «jornal em inglês para a 
comunidade de expatriados na 
Espanha», optou por Little old 
lady, aged 79, arrested for being a 
drugs kingpin smuggler of  cocai-
ne into Portugal and Spain. 

«Tratarem-na como velhinha 

não me surpreende», continua 
Ana Guerreiro, confrontada com 
o título suprarreferido. «Em ter-
mos de idades, esta não me pa-
rece assim tão avançada. A mé-
dia é entre os 35 e os 50 anos. 
Há uma diferença muito pouca 
entre homens e mulheres e elas 
tendem a ser um bocadinho 
mais velhas do que os homens». 

 
Mulheres no crime:  
eis os casos mais famosos 
Considerada uma fora da lei do 
Texas no século XIX, Belle Starr 
(nascida Myra Belle Shirley) vi-
veu uma vida de bandida, asso-

ciando-se a pessoas não muito 
bem vistas pela sociedade como 
Jesse James. Juntamente com o 
marido, um índio Cherokee cha-
mado Sam Starr, eram conheci-
dos por abrigar bandidos no seu 
rancho no Território Indígena de 
Oklahoma e por atacar viajantes 
e cowboys de passagem. Ela e o 
companheiro acabaram por ser 
condenados por roubo de cava-
los em 1883 e cumpriram pena 
numa penitenciária federal. Ten-
do sido acusada de variados ou-
tros crimes antes de ser baleada 
e morta no seu rancho, em 1889, 
o seu assassino nunca foi identi-
ficado. A sua história foi popula-
rizada por Richard K. Fox - edi-
tor do National Police Gazette, re-
vista norte-americana fundada 
em 1845 – e mais tarde tornou-se 
uma personagem popular na te-
levisão e no cinema. 

Segundo o relatório Women in 
crime, elaborado por Nadia Cam-
paniello, da Universidade de Es-
sex, no Reino Unido, as mulheres 
tendem a cometer mais furtos 
(38% dos crimes cometidos por 
mulheres e 23% dos crimes co-
metidos por homens) e fraude 
(13% para mulheres e 6% para 
homens), enquanto os homens 
cometem mais roubos (8% para 
homens e 4% para mulheres) e 

‘As mulheres tendem a ser um bocadinho mais velhas do que os homens’ no mundo do crime

As mulheres no crime
Segundo o relatório Women in crime, elaborado por Nadia 
Campaniello, da Universidade de Essex, no Reino Unido, as 
mulheres tendem a cometer mais furtos (38% dos crimes 
cometidos por mulheres e 23% dos crimes cometidos por 
homens) e fraude (13% para mulheres e 6% para homens), 
enquanto os homens cometem mais roubos e violência 
contra pessoas. A variação de género no crime pode ser 
explicada por diferenças nos incentivos que mulheres e 
homens enfrentam para cometer um crime. Os incentivos, 
por sua vez, determinam os benefícios e os custos do 
envolvimento em atividades ilegais. A probabilidade de  
prisão e os ganhos ilegais podem explicar esta diferença.

N
o outro dia numa loja 
presenciei uma cena cu-
riosa. Enquanto dois ir-

mãos acompanhados pela mãe 
se divertiam à brava correndo 
atrás um do outro e atirando-
-se para o chão livremente, um 
outro da mesma idade, sozinho 
atrás das saias da mãe, esprei-
tava divertido o que eles fa-
ziam. Sempre que se ria, a mãe 
puxava-o, escondendo-o 
atrás dela. Quando aca-
bou de pagar, a mãe do 
menino mais tímido 
lançou um olhar repro-
vador às outras crian-
ças. Até que, sempre 
com o filho bem agarra-
do pela mão, não fosse 
ele querer lançar-se à 
brincadeira, se despe-
diu dos outros miúdos com um 
«Até qualquer dia». 

 

É comum vermos adultos 
que, sem se aperceberem, 

acabam por reprimir as crian-
ças, afastando-as daquilo que 
lhes é mais genuíno e lhes dá 
mais prazer. A brincadeira, os 
gritos, as gargalhadas desmedi-
das, os movimentos rápidos ou 
o choro compulsivo são compor-
tamentos barulhentos que em-
baraçam e incomodam os mais 
velhos. Quem chora tem de pa-
rar rapidamente de chorar, 
quem grita de alegria ou de dor 
tem de conter o grito, quem cor-
re tem de estar quieto. As crian-
ças são muito engraçadas, mas 
só enquanto são feitas à medida 
dos adultos: silenciosas, para-
das, contidas, controladas e pa-
cientes. Ou seja, espera-se que 
sejam tudo o que é característi-
co num adulto. No fundo, de 
crianças podem manter apenas 
o aspeto e o tamanho. Não será 
alguma arrogância acharmos 
que nós é que sabemos como 
uma criança deve ser, quando 
ela nos mostra constantemente 
como é genuinamente e nós o 
negamos? 
 

É ainda na infância, através da 
resposta dos pais e mesmo 

logo desde os primeiros tempos, 
consoante a disponibilidade de 
quem cuida, que os mais peque-
nos sentem que têm espaço para 
continuarem a ser quem são e a 
desenvolverem-se livremente, 

ou, pelo contrário, se veem for-
çados a abdicar do seu verdadei-
ro eu, para começarem a ser 
aquilo que esperam deles. Agem 
como é suposto, em vez de agi-
rem como gostariam ou como 
lhes seria natural. E ao longo do 
tempo vão passando a ser como 
acham que os outros gostariam 
de os ver. É um papel exigente, 
sempre atento, que custa uma 

vida de engano. Que acarreta 
perda de espontaneidade, auten-
ticidade e originalidade. E escon-
de atrás de si vergonha, insegu-
rança, culpabilidade e muitas ve-
zes se pode vir a traduzir numa 
máscara de arrogância e supe-
rioridade. Mais tarde é difícil res-
gatar o eu verdadeiro e sacudir 
as capas que se foram formando 
ao longo dos anos. 

Como ganharia quem vive de-
masiado preocupado em agradar 
se mantivesse a sua espontanei-
dade, a sua vontade, a sua verda-
deira maneira de ser, sem receio. 
Se pudesse deixar de viver para 
agradar, refém da crítica, do 
olhar ou do desejo do outro.  

Como ganharíamos também 
alguns de nós se arriscássemos 
deixar os nossos filhos saírem de 
trás das saias e lançarem-se na 
brincadeira desgarrada da in-
fância. A brincadeira que depois 
já não volta da mesma maneira, 
mas que pode levar até aos últi-
mos dias a uma vida muito mais 
livre, mais genuína, espontânea, 
saudável e prazerosa.

Como ganharíamos 
também alguns de nós 
se arriscássemos dei-
xar os nossos filhos 
saírem de trás das 
saias e lançarem-se 
na brincadeira des-
garrada da infância

O direito de ser criança

FALAR BAIXINHO

FILIPA CHASQUEIRA
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violência contra pessoas (18% 
para homens e 10% para mulhe-
res). Além de Belle, também Moll 
Cutpurse, nascida Mary Frith, em 
1584, integra a lista das mulheres 
que se tornaram conhecidas pe-
los ilícitos cometidos tendo sido 
famosa na Londres do século XVII 
por ter começado a sua vida no 
crime como ladra de carteiras e 
ter modificado o modus operandi 
quando decidiu vestir-se de ho-
mem e assaltar transeuntes nas 
estradas. Após uma temporada na 
prisão, abriu uma loja em Lon-
dres que usava como disfarce 
para a venda de itens roubados. 

Anne Bonny, nascida em 1721, 
foi uma pirata irlandesa que per-
correu o Mar das Caraíbas com o 
pirata John Rackham no séc. 
XVIII. Rackham contrariou o pen-
samento comum de que as mulhe-
res davam azar a bordo de um na-
vio e, consequentemente, Bonny e 
a sua tripulação tiveram sucesso 
no sequestro e pilhagem de navios 
mercantes. Quando foram captu-
rados, em 1720, Bonny escapou da 
execução porque estava grávida. 
Quando foi libertada, mudou-se 
para o estado norte-americano da 
Carolina do Sul, onde terá levado 
uma vida dita comum. 

Já Charlotte Corday tornou-se 
assassina aos 25 anos. Filha de no-
bres franceses, a lealdade de Cor-
day durante a Revolução France-
sa pertencia aos girondinos – po-
líticos republicanos franceses – e 
à Constituição francesa. Assim, 
focou a sua atenção em Jean-Paul 
Marat, um líder da Revolução 
Francesa e inimigo de tudo o que 
ela representava. Corday mentiu 
para se encontrar com o físico, 
teórico e cientista – e também jor-
nalista – Marat cara a cara e esfa-
queou-o até à morte, na sua ba-
nheira, a 13 de julho de 1793. Foi 
presa e morta na guilhotina qua-
tro dias depois. Durante o curto 
julgamento, terá dito: «Eu matei 
um homem para salvar cem 
mil». O assassinato de Marat foi 
eternizado por meio do quadro A 
Morte de Marat, de 1793, de 
Jacques-Louis David, provando 
os conflitos internos associados 
ao processo revolucionário e que 
somente tiveram um fim com a 
ascensão de Napoleão Bonaparte. 

Mary Surratt, nascida entre os 
anos de 1820 e 1823, dirigia uma 
taverna com o seu marido, em 
Maryland, nos EUA, onde rece-
biam soldados confederados du-
rante a Guerra Civil Americana. 
Quando o companheiro morreu, 
Surratt mudou-se para Washing-

ton, DC, e abriu uma pensão que 
se tornou um ponto de encontro 
para o ator de teatro John Wilkes 
Booth e os seus companheiros 
conspiradores. A própria Surratt 
envolveu-se na conspiração para 
matar o então Presidente dos 
EUA Abraham Lincoln, no 
Ford’s Theatre, por, juntamente 
com os seus colegas, pensar que 
Lincoln queria destruir a Cons-
tituição criada em 1787. Acredi-
ta-se que esta mulher tenha con-
versado regularmente com 
Booth sobre os seus planos e aju-
dado a esconder as armas usadas 
para o assassinato no estabeleci-
mento que criara. Por este moti-
vo, foi julgada e considerada cul-
pada de conspiração e a primeira 
mulher a ser condenada à morte 
nos EUA, tendo sido enforcada 
com outros conspiradores a 7 de 
julho de 1865. 

Kate ‘Ma’ Barker liderou a gan-
gue Barker, composto pelos seus 
filhos, e chegou a ser o Inimigo 
Público Número Um do FBI. Ela e 
os filhos orquestraram uma série 
de roubos, assassinatos e seques-
tros em toda a região Centro-Oes-
te americana durante o início da 
década de 30 do séc. XX. A 16 de ja-
neiro de 1935, ela e o seu filho Fred 
morreram naquele que foi o 

maior tiroteio da história do FBI, 
na casa que tinham na Flórida. O 
gangue Barker-Karpis foi um dos 
mais duradouros da era da Gran-
de Depressão, nos anos compreen-
didos entre 1931 e 1935, tendo sido 
fundado por Fred Barker e Alvin 
Karpis, e mais tarde tendo conta-
do com a colaboração do irmão de 
Fred, Arthur ‘Doc’ Barker. A rede, 
liderada por ‘Ma’, foi constituída 
por 25 membros no auge da sua 
existência. 

A criminosa do género femini-
no que dará sempre que falar é 
Bonnie Parker, nascida em 1910, 
da dupla Bonnie e Clyde. A mu-
lher conheceu Clyde Barrow, nas-
cido em 1909, em 1930 e, quando 
ele foi preso pouco tempo depois, 
sob a acusação de roubo, ela con-
trabandeou uma arma que ele 
conseguiu usar para escapar. 
Deste modo, foi parceira de Bar-
row durante a Grande Depres-
são, contribuindo para a execu-
ção de uma onda de crimes que 
durou 21 meses. Os dois rouba-
ram carros e postos de gasolina, 
bancos de pequenas cidades e 
restaurantes em todo o Texas, 
Oklahoma, Novo México e Mis-
souri. O casal conseguiu fugir do 
FBI e da Polícia até 1934 e, en-
quanto não foram encontrados, 

libertaram cinco prisioneiros da 
Prisão Estadual de Eastham, no 
Texas, mataram três polícias e 
sequestraram um chefe desta for-
ça de segurança. Acabaram por 
ser capturados e mortos pela Po-
lícia do Louisiana quando um 
amigo revelou o seu paradeiro. O 
talento de Bonnie para a litera-
tura ficou imortalizado em dois 
poemas que se tornaram célebres 
após a sua morte: Suicide Sal e 
The Story of Bonnie and Clyde. 
«Some day they’ll go down to-
gether / And they’ll bury 
them side by side / To few it’ll 
be grief / To the law a relief / 
But it’s death for Bonnie and 
Clyde» (Algum dia eles descerão 
juntos / E eles vão enterrá-los 
lado a lado / Para poucos será 
uma tristeza / Para a lei um alí-
vio / Mas é a morte de Bonnie e 
Clyde), lia-se no texto de 1934. 

 
O caso português 
Em Portugal, o crime no feminino 
tem um nome incontornável: Ma-
ria Branca dos Santos, mais co-
nhecida por Dona Branca. Nasci-
da em 1902, desde cedo começou 
a sua prática ‘bancária’, guardan-
do o dinheiro da venda das vari-
nas ao longo do dia e recebendo 
um pequeno montante como 

agradecimento pelo depósito 
quando anoitecia. Assim, os ser-
viços desta mulher começaram a 
ser igualmente requisitados pelos 
vendedores ambulantes e, duran-
te o regime Salazarista, transfor-
mou-se numa pseudo-bancária, 
atribuindo juros àqueles que lhe 
entregavam as suas poupanças. 
Apostou na receção de depósitos 
acrescidos de 10% de juros a 
quem aplicasse o dinheiro e na 
conceção de empréstimos a juros 
altos. Por estes motivos, todos con-
fiaram as maquias que tinham 
àquela que se tornou na ‘Banquei-
ra do Povo’. 

Se no dia anterior, x pessoa ha-
via depositado 20 contos, em de-
terminado dia, y depositava 20 e x 
recebia 2 contos. Como os clientes 
recebiam os juros relativos ao in-
vestimento dos clientes do dia se-
guinte, o esquema funcionou du-
rante décadas até a Dona Branca 
ser detida a 8 de outubro de 1984 e 
colocada preventivamente na Ca-
deia das Mónicas, em Lisboa. 

Apesar de ter sido condenada a 
uma pena de prisão de 10 anos por 
crime de burla agravada, a mes-
ma foi reduzida devido à idade 
avançada em que se encontrava, 
tendo morrido cega e na miséria 
num lar de idosos, aos 89 anos.

Sociedade
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A Dona Branca começou a exercer a sua prática de ‘bancária’ a guardar o dinheiro da venda das varinas
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O caso de David, um menino de 
seis anos à espera desde maio que 
seja agendado o transplante de 
medula no IPO de Lisboa após ter 
sido identificado um dador com-
patível, trouxe a público a falta de 
capacidade a nível nacional para 
avançar com estes procedimentos 
logo que surge a esperança de um 
dador. Depois de o Nascer do SOL 
contar na última edição a histó-
ria de David, tornada pública pela 
mãe nas redes sociais, e de o IPO 
de Lisboa ter confirmado que ape-
sar de estar a registar um aumen-
to de 30% na transplantação este 
ano continua com lista de espera 
nesta área, o Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação 
confirma que há mais doentes 
nesta situação e que neste mo-
mento está a reavaliar as necessi-
dades junto das unidades. 

Em resposta ao Nascer do SOL, 
o organismo onde funciona a  
Coordenação Nacional da Trans-
plantação indica que se encontra 
neste momento a consolidar os 
dados relativos aos doentes em lis-
ta de espera transplantação de 
progenitores hematopoiéticos a 
nível nacional. 

 Não havendo assim ainda um 
levantamento nacional, o IPST 
adianta que até ao momento rece-
beu dados de duas unidades, a que 
funciona no Centro Hospitalar 
Universitário de São João e a do 
IPO de Lisboa, onde se encontram 
128 doentes em lista de espera 

para transplante de medula, 10 
dos quais pediátricos. Apenas o 
IPO de Lisboa e o IPO do Porto fa-
zem transplantes de medula em 
idade pediátrica e há, assim, além 
de David, pelo menos mais nove 
crianças a aguardar transplante 
em Lisboa. 

Não sendo possível facultar o 
universo global de doentes com 
indicação para transplante de 
medula no país, o Instituto Por-
tuguês do Sangue e da Trans-
plantação acrescenta que, até ao 
final do mês de junho, entre os 
doentes com indicação para 
transplante, havia 219 já com da-
dor identificado. Deixa no en-
tanto uma ressalva: «Importa 
referir que a transplantação 
de progenitores hematopoié-
ticos é um processo comple-
xo que envolve diversas fa-
ses. Na fase de identificação 
do dador é aferida inicial-
mente compatibilidade da-
dor-recetor. Seguem-se ou-
tras fases que envolvem a 
avaliação clínica do dador e 
confirmação da sua adequa-

bilidade, preparação da co-
lheita e a preparação do 
doente para transplantação». 

Na semana passada, quando o 
caso de David veio a público, o 
Nascer do SOL tinha questiona-
do o IPST sobre se tinha sido fei-
ta alguma recomendação ao Mi-
nistério da Saúde no sentido de 
aumentar a capacidade nacional 
para a realização de transplantes 
de medula.  

João Oliveira, presidente do 
conselho de administração do 
IPO de Lisboa, explicou na altu-
ra a este jornal que apesar de a 
Unidade de Transplantação de 
Medula (UTM) ter aumentado de 
sete para 12 quartos no ano pas-
sado, tem havido um aumento de 
indicações para transplante em 
situações em que anteriormente 
essa opção não se colocava, o que 
faz com que o aumento da capaci-
dade ande atrás do aumento das 
necessidades de intervenção. 
«Todos percebemos a situação 
e se esta criança pudesse ter 
sido transplantada noutro sí-
tio já teria sido», afirmou, 
acrescentando: «Tem de haver 
um planeamento a nível na-
cional, porque as necessidades 
estão a aumentar em diferen-
tes áreas. Na área da trans-
plantação, existe uma coorde-
nação de transplantação e os 
serviços, por serem poucos, 
comunicam regularmente uns 
com os outros. Isto é algo que 
nenhum hospital pode resol-
ver sozinho e em que o SNS 
tem de ser maior do que a 
soma das partes». 

O IPST garante agora que essa 
auscultação e levantamento de 
necessidades está a ser feito: «A 
Coordenação Nacional da 
Transplantação encontra-se 
neste momento a reavaliar 
com as unidades de trans-

plantação as necessidades 
nesta matéria». 

Nas redes sociais, onde tornou 
pública a situação do filho, Bru-
na Villar deixou esta semana um 
agradecimento público à solida-
riedade e carinho demonstrado 
após a publicação da semana pas-
sada, em que relatou a situação 
do filho, diagnosticado com um 
linfoma linfoblástico das células 
T quando tinha dois anos. Doen-
ça que voltou agora aos seis.  

David recebeu a indicação para 
transplante de medula em março 
e, a 19 de maio, a família recebeu 
a notícia de que tinha sido identi-
ficado um dador compatível. Ini-
cialmente recebeu a indicação de 
que a intervenção poderia ser fei-
ta em julho, depois em agosto e, 
quando Bruna Villar fez o apelo 
público, a previsão era de que a 
operação pudesse vir a acontecer 
apenas em setembro. Entretanto, 
David já fez um novo ciclo de qui-
mioterapia, que o levou a ser hos-
pitalizado, e essa é uma das preo-
cupações da família. «Tinha fei-
to seis ciclos de quimioterapia 
e está pronto para o transplan-
te. Já fez o sétimo, se calhar vai 
ter de fazer o oitavo e o nono 
enquanto espera. São doses 
agressivas, o risco da doença 

voltar é grande e se voltar saí-
mos da lista de transplantes. 
Aí não há nada a fazer. Não te-
nho de esperar por ouvir que 
não há nada a fazer», disse na 
semana passada ao Nascer do 
SOL a mãe.  

Esta semana, nas redes sociais,  
Bruna Villar pediu também reser-
va. «Ainda estamos a aguardar 
respostas e, neste momento, de-
vido ao cansaço, não pretendo 
falar para mais nenhum órgão 
de comunicação social», escre-
veu a mãe, que questionou publi-
camente por que motivo não exis-
te uma unidade de transplantação 
dedicada a casos pediátricos no 
país. Ainda não há respostas, mas 
o levantamento de necessidades 
está a ser feito. 

No ano passado, foram feitos 
em todo o país 498 transplantes de 
progenitores hematopoiéticos, 408 
de células dos próprios doentes e 
99 de dadores (familiares e não re-
lacionados). Nas comparações eu-
ropeias, a última um levantamen-
to em serviços de 50 países publi-
cada em 2020 na revista Nature, 
Portugal surgia abaixo da maio-
ria dos países da Europa ociden-
tal na taxa de transplantação por 
10 milhões de habitantes, quer au-
tólogos, quer alogénicos.   
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Marta F. Reis 
marta.reis@nascerdosol.pt 

Caso de criança à espera de transplante de me-
dula trouxe a público a falta de capacidade para 
operar de imediato quando é identificado um 
dador compatível. Coordenação Nacional de 
Transplantação revela ao Nascer do SOL que no 
final do mês de junho havia 219 doentes em lis-
ta de espera com dador identificado. Necessi-
dades estão a ser reavaliadas, garante.  

IPO de Lisboa aumentou capacidade no ano passado

‘Não tenho de  
esperar por ouvir  
que não há nada  
a fazer’, apelou  
a mãe de David

IPST REVÊ 
CAPACIDADES PARA 
TRANSPLANTES 
DE MEDULA  
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«Sei que há desconforto por 
parte de atletas quando a roti-
na acaba e o treinador lhes dá 
uma palmada no rabo, ou as 
abraça e mete a mão no peito», 
conta ao Nascer do SOL Renato 
Lourenço, treinador de ginástica 
de Trampolins. 

Dia 18 de julho, a seleção femi-
nina de andebol de praia norue-
guesa disputou em Varna, na Bul-
gária, contra a seleção espanho-
la, o jogo para apurar o 3.º e 4.º 
lugar do campeonato europeu da 
modalidade. Esta informação, por 
si só, não parece ter qualquer con-
teúdo que a torne polémica. No 
entanto, dias depois, a atitude to-
mada pelas norueguesas nesse 
mesmo jogo deu a volta ao globo: 
as atletas recusaram usar as ha-
bituais cuecas de biquíni, tendo 
optado por calções. 

A atitude aconteceu após a No-
ruega ter pedido à Federação Eu-
ropeia de Andebol para que as suas 
jogadoras pudessem jogar de cal-
ções, em vez da «parte de baixo 
de biquíni», que não deve ter mais 
de 10 centímetros de lado, de acor-
do com o Regulamento da Federa-
ção Internacional de Andebol. 
Para a seleção masculina, contu-
do, as regras são bastante diferen-
tes, sendo que os homens têm de 
usar uma camisola sem mangas e 
calções que não devem ser mais de 
10 centímetros acima do joelho. 

A resposta ao pedido foi nega-
tiva, tendo ainda a a Federação 
Norueguesa sido informada que 
qualquer quebra de regras resul-
taria numa multa. 

E assim foi. No dia após o jogo 
a comissão disciplinar do Euro 
2021 de Andebol de Praia emitiu 
um comunicado onde anunciava 
que tinha lidado com um «caso 

de equipamento impróprio» no 
jogo supramencionado, uma vez 
que a «equipa da Noruega jogou 
com calções que não estavam 
de acordo com o regulamento 
de equipamento de atletas defi-
nidos nas Regras de Jogo do 
Andebol de Praia da IHF (Fe-
deração Internacional de An-
debol)». A equipa viu-se então 
obrigada a pagar 1500 euros de 
multa (150 por casa jogadora) por 
não ter jogado de cuecas. 

Kare Geir Lio, presidente da Fe-
deração da Noruega de Andebol, 
declarou ao Washington Post que 
existem várias jogadoras que não 
consideram o modelo prático, 
uma vez que têm de realizar mo-
vimentos atléticos e que o facto de 
o equipamento ser composto por 
cuecas é um fator que dificulta o 
recrutamento de atletas para o an-
debol de praia. A Federação Por-
tuguesa de Andebol recusou tecer 
comentários sobre o caso, apesar 
de o país também ter marcado 
presença na competição. 

Mais recentemente, nos Jogos 
Olímpicos, foi a vez de ginastas 
alemãs decidirem usar um fato di-
ferente do habitual. Sarah Voss, 
Pauline Schäfer, Elisabeth Seitz e 
Kim Bui decidiram usar um maiô 
unitard, que cobre as pernas até 

ao tornozelo em vez dos habituais 
maiôs, semelhantes a um fato de 
banho (leotard). 

«Quando estás a crescer, en-
quanto mulher, é bastante difí-
cil acostumares-te ao teu novo 
corpo, de certa forma. Quere-
mos ter a certeza de que todas 
se sentem confortáveis e mos-
trar que podem usar o que qui-
serem e parecerem fantásticas 
e sentirem-se fantásticas com 
um leotard curto ou longo», ex-
plicou a atleta Sarah Voss. 

A ginasta norte-americana Si-
mone Biles apoiou a posição to-
mada pelas colegas: «Apoio a de-
cisão de elas usarem o que as 
faz sentir confortáveis. Usar 
leotard, ou não, é decisão de 
cada uma». 

Nem outra coisa seria de espe-
rar da atleta de 1,42m, ela que tam-
bém sentiu o seu corpo demasia-
do exposto e inclusive abusado. 
Em 2018, Simone Biles foi uma das 
muitas atletas que deu a cara e as-
sumiu que tinha sido vítima de 
abuso sexual por parte do médico 
da seleção americana de ginásti-
ca Larry Nassar. No documentá-
rio da Netflix de quase duas horas 
Athlete A, são revelados centenas 
de abusos cometidos dentro da co-
munidade gímnica americana. 

A luta contra o fim da sexuali-
zação do corpo feminino tem vin-
do a ser travada um pouco por 
todo o mundo, porém, quando 
quem sexualiza é uma pessoa com 
a qual a vítima tem confiança, tor-
na-se mais complicado de fazer a 
denúncia. É isto que acontece 
dentro de comunidades, em que 
geralmente toda a gente se conhe-
ce, nem que seja de vista. 
 
Em Portugal 
Renato Lourenço, treinador de 25 
anos e atleta desde criança, adian-
ta que desde tenra idade que vê se-
rem feitos comentários aos corpos 
das atletas. «Quando tinha 14, ou 
15 anos os rapazes comentavam 

os corpos das raparigas, é nor-
mal», afirma. No entanto, a ver-
dade é que deixa de ser tão normal 
quando quem comenta o corpo de 
jovens na puberdade são adultos. 

«Já vi em competições trei-
nadores a tocarem nas atletas, 
olhar para os pais nas banca-
das e perceber que não gosta-
ram muito do que viram», ad-
mite o treinador. «Há que saber 
fazer a distinção entre um to-
que necessário, porque é claro 
que há situações em que se eu 
não tocar na atleta ela magoa-
-se, e um toque com segundas 
intenções», acrescenta. 

No entanto, essa distinção nem 
sempre é fácil de fazer para quem 
não sente na pele, e quem sente, 
«muitas vezes, não conta ou 
porque não tem coragem, ou 
porque gosta tanto da modali-
dade, que vê nela um escape da 
realidade e não quer acreditar 
que tem ali mais um problema».  

Joana Alves tem 20 anos e é atle-
ta de Ginástica Para Todos (GPT) 
no Ginásio Clube Português. A jo-
vem, que é atleta desde os seis anos 

afirma ao Nascer do SOL que, ape-
sar de nunca se ter sentido sexua-
lizada com o seu fato, na altura em 
que fez ginástica acrobática de 
competição, «ficava muito expos-
ta em certas figuras» e não se 
sentia bem. Há dois anos que Joa-
na e as colegas optaram por usar 
fatos completos e admite que des-
de aí, sempre se sentiu «muito 
mais resguardada e segura». 

A ginasta de trampolins Sofia 
Almeida Vala, de 17 anos, conta 
que, tal como aconteceu com as 
atletas alemãs, na puberdade co-
meçou a sentir algum desconfor-
to com o facto de usar um fato tão 
justo e reduzido uma vez que nes-
sa idade as jovens vão «ganhan-
do inseguranças com o corpo». 
 
Patrocínios 
Apesar de existir uma abertura 
cada vez maior para as atletas re-
portarem situações que as dei-
xam desconfortáveis, a verdade é 
que há ainda um longo caminho a 
percorrer para que a prioridade 
no desporto seja o bem-estar das 
desportistas. 

‘FICAVA MUITO 
EXPOSTA EM 
CERTAS FIGURAS’
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Joana Faustino 
joana.faustino@nascerdosol.pt

Durante anos o corpo feminino tem sido usa-
do como uma ferramenta de atração para pa-
trocinadores no mundo do desporto. Com a de-
núncias de atletas, pode estar a chegar ao fim.

A seleção de ande-
bol de praia norue-
guesa pagou uma 
multa de 150 euros 
por as atletas terem 
jogado de calções  
e não de biquínis
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O diretor do Instituto Portu-
guês de Administração e Marke-
ting (IPAM) e especialista em 
marketing desportivo Daniel Sá 
lembra que a primeira vez que se 
ouviu falar de um caso semelhan-
te (embora ao contrário) «foi há 
cerca de 20 anos com o voleibol 
feminino, quando o equipa-
mento deixou de ser composto 
por uma camisola e uns calções 
mais largos e passou a ser por 
roupa mais justa». O marketeer 
salienta que, na mesma altura, foi 
feita a mudança no voleibol de 
praia «em que se passou a jogar 
de biquíni, literalmente». 

Daniel Sá explica ao Nascer do 
SOL como o desporto também é 
um espetáculo que «está inseri-
do na categoria do entreteni-
mento e disputa tempo de ante-
na, atenção, número de espeta-
dores, audiências e a atração de 
patrocinadores». Desse modo, as 
modalidades «vão fazendo, umas 
de maneira mais arrojada, ou-
tras menos, tudo aquilo que 
está ao seu alcance para se tor-
narem mais atrativas». 

E não há dúvida de que mulhe-
res com pouca roupa atraem a 
atenção dos telespetadores – maio-
ritariamente masculinos – e, con-
sequentemente, de patrocínios. 
Uma prova flagrante disso mesmo 
é a Extreme Football League (ini-
cialmente denominada por Le-
gends Footbal League – LFL) – tam-
bém conhecida como Lingerie 
Football League: um desporto em 
que mulheres jogam futebol ameri-
cano de biquíni e de ligas. A Liga 
foi criada em 2009 e desde então 
que é considerado um desporto na-
cional nos Estados Unidos da Amé-
rica. Anos mais tarde, a LFL anun-
ciou Ligas no Canadá, na Austrá-
lia e em vários países da Europa. 

Concluindo, Daniel Sá conside-
ra que o desporto está em compe-
tição, não apenas entre si mas tam-
bém, com «a indústria da músi-
ca, da moda e do cinema», tendo 
vindo, nos últimos anos, a tomar 
«algumas medidas que vão no sen-
tido dessa espetacularidade e o cor-
po feminino é claramente uma fer-
ramenta que as modalidades vão 
usando dentro dessa estratégia».

A equipa alemã optou por ‘fato’ completo

ANTÓNIO 
JOSÉ

SARAIVA
Fotobiografia

seguida de ensaios escolhidos 

A vida quotidiana de um 
dos mais estimulantes e criativos  

intelectuais portugueses  
do século xx, em fotografias  

e texto escrito pelos três filhos

Um livro para ler, ver e… guardar
Encomendas através de: email – encomendas@gradiva.mail.pt 

ou telefone – 213 933 760 (de 2.ª a 6.ª feira das 9h30 às 17h30)
Também à venda nas livrarias a partir de 24 de Julho de 2021.

10% de desconto em encomendas directas: €29,00  €26,10

Cofinanciado por:
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Verão é tendencialmente sinónimo de praia. Mas em tempo 
de pandemia, com os constrangimentos colocados às via-
gens para o estrangeiro, verão passou a significar «fazer fé-
rias cá dentro». E num país que não é feito só de areia e 
mar, as oportunidades para um passeio convidam a novos 
destinos e atrações.  

Nos últimos anos, mas sobretudo entre 2020 e 2021, Portu-
gal assistiu a um surgimento sem precedentes de baloiços 
panorâmicos e o número continua a crescer. Estão espalha-
dos um pouco por todo o país e têm vista para o rio, para a 
serra ou para o campo, com uma resistência acima da mé-
dia, normalmente reforçados com uma estrutura em madei-
ra e cordas. Ideais para os adultos que querem recordar a 
nostalgia dos tempos da infância.  

Quem se atreve a baloiçar, por norma, capta o momento 
através de fotografias que mais tarde ou mais cedo vão ali-
mentar as páginas das redes sociais, funcionando como pos-
tais da região. Isto porque a maioria dos baloiços vem acom-
panhado de uma hashtag para serem rapidamente identifi-
cáveis na internet — e o turismo agradece. 

Por esta razão, são um recurso infalível das autarquias 
para atrair as pessoas a conhecer uma nova região, como ex-
plica Joaquim Campos, presidente da junta de freguesia de 
Cabana Maior, Arcos de Valdevez, que inaugurou, em julho 
do ano passado, o Baloiço do Mezio. «As freguesias aposta-
ram neste tipo de estruturas, pelo facto de ter um retor-
no imediato, para aquilo que se pretende, que é atrair tu-
ristas para a região», explica o responsável pela instalação 
do baloiço com vista de 360º para o Parque Nacional da Pene-
da-Gerês. Em apenas um ano, mais de 40 mil pessoas visita-
ram este baloiço. Atualmente, recebe 300 visitantes durante 
a semana e ao fim de semana chega a receber mais de 1500. 

«É uma atração fantástica para o setor do turismo. 
São projetos que vão ao encontro das necessidades das 
freguesias, com a finalidade de gerar procura, poten-
ciando a economia local. E são uma boa forma de guiar 
os turistas aos pontos mais altos, servindo estes como 
montra daquilo do que melhor existe: paisagem, natu-
reza, cultura, e um património histórico riquíssimo, 
sendo o ponto de partida para a descoberta», descreve 
Maria João Brito, do gabinete de comunicação da Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez. 

A boa adesão de visitas tem tornado apetecível a criação 
de mais estruturas como esta numa longa lista de baloiços 
que vão conquistando cada vez mais território nacional. Fi-
que a conhecer mais alguns.

Baloiços: 
uma atração 
infalível
Joana Mourão Carvalho 
joana.carvalho@nascerdosol.pt

Os baloiços panorâmicos tiveram um 
boom em 2020, com a pandemia, mas 
vieram para ficar. As estruturas com 
cordas e madeira são agora uma ‘mon-
tra para paisagens, natureza, cultura e 
património histórico’ que chamam mui-
tos visitantes às regiões menos turísti-
cas do país.

Sol de Verão

O Baloiço da Lagoa da Pateira do Carregal tem um cená-
rio idílico digno de uma pintura de Monet, ao contemplar 
um campo aquático de nenúfares e toda a paisagem natu-
ral do Parque Ribeirinho do Carregal, mais conhecido 
como Pateira do Carregal. Fica na freguesia de Requeixo, 
a cerca de 15 quilómetros de Aveiro.

Aveiro.  
Baloiço da Pateira do Carregal

O Baloiço Nossa Senhora da Luz foi colocado no Parque 
do Divino Salvador, junto à Igreja de Magrelos, na fregue-
sia de Bem Viver, em Marco de Canaveses. Foi construído 
pela comunidade local e pela paróquia. Com vistas para o 
rio Douro, este baloiço reforça qualquer vontade de visitar 
uma das paisagens mais emblemáticas do país.

Marco de Canaveses.  
Baloiço Nª Senhora da Luz 

O Baloiço do Burgo encontra-o entre Castanheira de Pera 
e Coimbra, na zona da Lousã, perto das Aldeias do Xisto. 
Foi estrategicamente construído por cima de uma piscina 
natural na praia fluvial de Nossa Senhora da Piedade. 
Quem por aqui passa, aproveita para baloiçar com os pés 
na água e para dar uns mergulhos e nadar à vontade.

Lousã.  
Baloiço do Burgo

Construído pelo projeto Isto é Lousã, este baloiço fica no 
Alto de Trevim, o ponto mais alto da Serra da Lousã, a 50 
quilómetros de Coimbra. A 1.200 metros de altitude, a es-
trutura é suportada em três troncos e as vistas impressio-
nantes são capazes de assustar quem tem medo de locais 
mais elevados.

Lousã.  
Baloiço de Trevim

O Baloiço do Bestança fica em Cinfães, junto ao Canhão 
de Pias. É apenas um assento em madeira preso por duas 
cordas. Aqui baloiça-se sobre a água que corre do rio Bes-
tança, que nasce a 1229 metros de altitude na serra de Mon-
temuro e desagua no rio Douro. Para lá chegar é necessá-
rio percorrer a calçada junto aos viveiros de trutas.

Cinfães.  
Baloiço da Bestança

Com uma vista de 360º, a natureza é o grande atractivo da-
quele que é «o maior baloiço de corda em Portugal», 
uma estrutura de madeira a uma altitude de 750m, no alto 
do Mezio, em Arcos de Valdevez. Este baloiço fica na fre-
guesia de Cabana Maior, perto da aldeia do Soajo e de uma 
das cinco portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Arcos de Valdevez.  
Baloiço do Mezio
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Este baloiço foi instalado a 540 metros de altitude no alto 
do Picoto, o ponto mais elevado da vila de Abragão, a 12 
quilómetros de Penafiel, com vista para o rio Tâmega. Esta 
foi uma iniciativa do Rodativa BTT, um grupo que promo-
ve atividades como BTT, trail e caminhadas naquela loca-
lidade do norte de Portugal.

Penafiel.  
Baloiço do Picoto

Este baloiço foi criado por um grupo de amigos do ADC 
Santa Isabel Trail & Running, que anda a tentar levar mais 
gente a conhecer a Serra de Negrelos. Enquadrado por 
uma mancha floresta, o baloiço tem vista para uma lagoa 
num dos maiores povoamentos florestais de Vila Nova de 
Gaia, onde em tempos existiram pedreiras.

Vila Nova de Gaia.  
Baloiço de Canelas 

O Baloiço do Meco foi erguido no Meco da Guerra, no Mon-
te de Paradela, Trofa. Este é um local de passagem de quem 
pratica BTT naquela região. A estrutura em madeira é um 
autêntico miradouro panorâmico da cidade da Trofa e foi 
montada pela Associação Recreativa de Paradela, que or-
ganiza eventos de ciclismo como o Trofa Urban Race.

Trofa.  
Baloiço do Meco

FAÇA AS MALAS

O Baloiço da Boneca está instalado nas margens do rio 
Douro e da paisagem envolvente. A cerca de 40 quilóme-
tros do Porto, em Sebolido, no concelho de Penafiel, per-
manece ainda desconhecido por muitos, permitindo aos 
visitantes apreciar as vistas com calma e sem filas, o que 
em pandemia vem sempre a calhar.

Penafiel.  
Baloiço da Boneca

Fica nas traseiras do Seminário Maior de Coimbra, edifí-
cio que conta já mais de 250 anos de história, junto ao Jar-
dim Botânico. A estrutura em madeira suporta um assen-
to com lugar para duas pessoas de frente para as margens 
do rio Mondego que serpenteia a cidade. Os visitantes po-
dem ainda conhecer os vários espaços do Seminário.

Coimbra.  
Baloiço do Seminário Maior 

Este baloiço foi construído na Ladeira do Sítio, um antigo 
caminho de areia que servia para ligar a Praia da Nazaré 
ao altaneiro Sítio, onde está o Santuário de Nossa Senho-
ra da Nazaré. O caminho de areia é agora uma escadaria, 
mas a paisagem sobre o casario e a praia continua muito 
fotogénica.

Nazaré.  
Baloiço da Ladeira

Para apreciar as vistas do Vale do Mondego foram instala-
dos dois baloiços no ponto mais alto da serra da Lomba, 
junto ao parque eólico, na aldeia da Rapa, dentro do Par-
que Natural da Serra da Estrela. A uma altitude de 990 me-
tros, em lados opostos, daqui podem ser observados ângu-
los diferentes da mesma paisagem.

Celorico da Beira.  
Baloiços da Rapa

O Baloiço do Talegre foi instalado em Alburitel, uma pe-
quena terra no concelho de Ourém, a 18 quilómetros de 
Fátima, pelas mãos de um grupo de jovens locais. O aces-
so ao baloiço, que é difícil de carro, é por norma feito a pé 
através de dois trilhos espalhados pela serra de Alburitel 
e, por isso, merece uma motivação extra para se chegar lá.

Ourém.  
Baloiço do Talegre 

No Miradouro do Talegre, na freguesia do Castedo, em Tor-
re de Moncorvo, a atração principal é um baloiço que está 
preso a um sobreiro. Neste local árido, ladeado a granito 
e sobreiros, os visitantes podem contemplar a imensidão 
das paisagens do Vale da Vilariça e dos vales dos rios Dou-
ro e Sabor.

Torre de Moncorvo.  
Baloiço de São Lourenço



7 AGOSTO 202136

Começou esta sexta-feira a pri-
meira fase do concurso nacional 
de acesso ao ensino superior com 
mais de 52 mil vagas disponíveis 
em dez mil cursos. Até ao próxi-
mo dia 20 de agosto, os finalistas 
do secundário podem candidatar-
-se na primeira fase do concurso, 
em que os lugares disponíveis au-
mentaram pelo sexto ano conse-
cutivo, depois de, no ano passado, 
o concurso nacional de acesso ao 
ensino superior ter registado o 
maior número de candidatos das 
últimas duas décadas. 

As instituições de ensino supe-
rior de Lisboa e do Porto repre-
sentam quase metade dos lugares 
disponíveis e tiveram o maior re-

forço, com mais de 200 vagas adi-
cionais em relação ao ano ante-
rior só nas universidades do Por-
to e na Nova de Lisboa. 

A Universidade de Aveiro teve 
também um aumento semelhan-
te, devido à abertura de três dos 
17 novos cursos que vão passar a 
estar disponíveis no próximo ano 
e que representam, sobretudo, 

uma aposta em áreas de tecnolo-
gia. Os números divulgados pela 
Direção-Geral de Ensino Superior 
(DGES) mostram também o au-
mento de 3% nas áreas digitais, 
sobretudo nas instituições locali-
zadas em regiões com menor pres-
são demográfica, onde o aumen-
to foi de 3,4% nestes cursos e 2% 
na generalidade da oferta. 

Mas, ao contrário do que acon-
teceu em 2020, as médias dos exa-
mes nacionais este ano são mais 
baixas, o que «dificulta o acesso 
e cria alguma situação de in-
justiça em relação ao ano pas-
sado», admitiu ao i pela presiden-
te do Sindicato Nacional do Ensi-
no Superior (SNESup), Mariana 
Gaio Alves. 

No ano passado, por força da 
pandemia, foram alteradas as re-
gras de realização dos exames fi-
nais do secundário – em que os 
alunos respondiam a muitas per-
guntas e, em alguns casos, esco-
lhiam as respostas mais corretas 
– um processo que não foi seguido 
este ano. 

Face a este cenário, muitos 
professores do ensino secundá-
rio estão a pedir um aumento 
das vagas no superior. Um pedi-
do já afastado pelo Ministério de 
Manuel Heitor, apesar de garan-
tir que «não deixarão de se to-
madas as decisões apropria-
das» caso as circunstâncias o 
exijam, mas que é aplaudido por 
Mariana Gaio Alves. «Acho 
que é muito importante au-
mentar o número de vagas no 
ensino superior. Seja por esta 
razão concreta dos exames 
deste ano, seja porque, temos 
uma procura relativamente 
diminuta face àquilo que de-
veria ser», reforça, lembrando 
que «temos muito menos di-
plomados do que aquilo que 
é habitual nos países da 
União Europeia». 

O Serviço Nacional de Saúde con-
tinua a registar este ano níveis re-
cordes de horas extraordinárias. 
Depois de terem atingido o valor 
mais elevado de sempre no ano 
passado, até junho os profissio-
nais de saúde fizeram quase tan-
tas horas extra como nos primei-
ros dez meses de 2020, revelou o 
jornal i. Até junho contam-se 11,5 
milhões de horas extraordinárias.

Recordes  
de horas extra 

O fogo voltou ontem a preocupar 
a freguesia de São Clemente, con-
celho de Loulé, depois de um in-
cêndio na passada quarta-feira ter 
mobilizado 200 operacionais, 56 
viaturas e oito meios aéreos e 
obrigou à retirada de 53 pessoas 
das suas habitações. As chamas, 
que foram dadas como domina-
das ao final desse mesmo dia, vol-
taram a deflagrar ontem pelas 
14h26. Pelas 18 horas estavam no 
local cerca de 100 operacionais 
com o apoio de 30 meios terrestres 
e três meios aéreos. Também esta 
sexta-feira, no mesmo concelho 
mas na freguesia de Salir, um ou-
tro incêndio obrigou à mobiliza-
ção de 69 operacionais, 17 viatu-
ras e três meios aéreos.

Reativado 
incêndio 
em Loulé

Agente PSP Azambuja
A PSP revelou que vai ser feita «uma avaliação à atuação policial» 
da agente que foi filmada a pontapear um passageiro dentro de um 
comboio da CP na linha da Azambuja, embora não vá ser aberto um 
inquérito. Em declarações feitas à Lusa, o Comando Metropolitano de 
Lisboa declara que «não há matéria para suspender» e que, por 
isso, a agente continuará a exercer as funções normalmente. O vídeo 
da agente a agredir o passageiro nos genitais foi divulgado terça-fei-
ra e a CP afirma que o mesmo não tinha título e se recusou a sair.

Dos 9,9 milhões de euros previs-
tos no Orçamento para apoiar cui-
dadores informais, apenas 797 mil 
euros foram gastos – o que equi-
vale a uma taxa de execução de 
8%. Foram apresentados 1635 pe-
didos de subsídio e 700 foram re-
cusados. A Associação Nacional 
de Cuidadores Informais conside-
ra que existe demasiada burocra-
cia no acesso a estes apoios, que 
deixam muitos cuidadores de 
fora. Atualmente há 977 cuidado-
res com estatuto reconhecido.

Cuidadores 
informais

SNS CLIMA JUSTIÇA APOIOS

As instituições de en-
sino superior de Lis-
boa e do Porto repre-
sentam quase metade 
dos lugares disponí-
veis, ainda assim, pro-
fessores do ensino se-
cundário podem um 
aumento de vagas.

Médias dos exames nacionais foram este ano mais baixas

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

MIGUEL SILVA

Ensino superior: 52 mil vagas
Sociedade
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Em Paz

Óbitos

João Gomes Esteves 
N.1944  Era presidente emérito da 
Associação Portuguesa da Indús-
tria Farmacêutica (Apifarma) e a 
sua partida, aos 77 anos, deixou de 
luto o setor. Natural de Nisa, João 
Gomes Esteves formou-se em Vete-
rinária, tendo feito carreira no-
mundo farmacêutico. Trabalhou  
no grupo Merck Sharp & Dome, 
tendo sido presidente da associa-
ção que representa o setor duran-
te 12 anos e presidente da assem-
bleia-geral entre 2007 e 2021.  Foi  
ainda vice-presidente da CIP – Con-
federação Empresarial de Portugal 
e vice-presidente do Conselho Ge-
ral da AIP-CCI – Associação Indus-
trial Portuguesa -Câmara de Co-
mércio e Indústria.  Homem da 
Saúde e de entendimentos, foi agra-
ciado com a Comenda da Ordem de 
Mérito em 2006, e em 2015, foi dis-
tinguido com a Medalha de Ouro 
do Ministério da Saúde. «Um ho-
mem íntegro, profundamente 
empenhado na melhoria do sis-
tema de saúde, um cidadão ati-
vo com um histórico notável em 
termos associativos», evocou a 
Associação Portuguesa de Hospi-
talização Privada. 
 

Afonso Abrantes 
N.1945 Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mortágua durante 24 
anos e deputado à Assembleia da 
República na V Legislatura, Afon-
so Abrantes morreu esta semana 
aos 76 anos de idade.  José Rui Cruz, 
presidente da distrital de Viseu do 
PS, lembrou a enorme carreira de 
Afonso Abrantes no partido e o seu 
papel na zona do planalto beirão. 
«Era uma referência para os jo-
vens políticos da região», disse.

Efemérides

É criado o Tribunal  
de Nuremberga 
08.08.1945 Estados Unidos, 
União Soviética, Reino Unido as-
sinam nesta data a Carta de Lon-
dres, o acordo que leva à instala-
ção do Tribunal Miliar Interna-
cional, conhecido como Tribunal 
de Nuremberga. Os julgamentos 
das atrocidades nazis começa-
riam a 20 de novembro de 1945. 
Decretou 12 condenações à mor-
te.  O Tribunal de Nuremberga 
serviu de base ao Tribunal Penal 
Internacional, com sede em Haia.

C
om uma erudição que em 
vez de esmagar arrebata-
va, «como um sussurro 

ou como um mensageiro com 
o passo ligeiro», Calasso esteve 
sempre do lado do fascínio, des-
sa vigorosa paciência que entre-
tece os vínculos mais profundos, 
e, deste modo, estava comprome-
tido com o desejo de cativar de 
novo a imaginação para a impor-
tância dos deuses – esses «hós-
pedes eminentes mas incon-
troláveis, que se deve espiar 
com discrição».  

Na sua prodigiosa obra de en-
saísta, foi um narrador compulsi-
vo que se aventurou tentando im-
primir de novo na experiência hu-
mana um fulgor mitológico. Para 
o escritor e editor que morreu no 
final do mês passado, aos 80 anos, 
há algo que só os livros podem 
conter e que é decisivo para o de-
sencadear de uma certa consciên-
cia do mundo. Assim, este italia-
no que foi descrito pela Paris Re-
view como «uma instituição 
literária de um homem só», ti-
nha pouca paciência para as pro-
fecias que há meio século falam 
da morte do livro impresso, lem-
brando que o nosso repertório de 
gestos é limitado e que os objetos 
que inventamos são tentativas 
mais ou menos felizes de adaptar 
o mundo às características inevi-
táveis desses gestos. 

Nascido em Florença, em 1941 
– nesse ano que, segundo ele mes-
mo, terá sido o mais desesperado 
da história da Europa, quando os 
nazis tinham tomado Paris e es-
tavam convencidos de que a vitó-
ria era o cenário mais provável – 
vem ao mundo no seio de um clã 
com resolutas convicções pro-
gressistas, uma família da alta 
burguesia que se movia há muito 
nos círculos intelectuais, sendo 
três as profissões às quais esta-
vam dedicados: a edição, a inves-
tigação e a docência universitá-
ria. O avô materno, Ernesto Co-
dignola, dava aulas de Filosofia 

na Universidade de Florença e es-
tava empenhado na reforma do 
ensino, tendo fundado a Scuola 
Città, um centro pedagógico que 
persiste até aos dias de hoje na-
quela cidade. Codignola fundou 
também um selo editorial de pu-
blicações académicas, a Nuova 
Italia, que se mantém como he-
rança familiar, sendo dirigida por 
um primo de Calasso.  

Foi na biblioteca do avô que fez 
as primeiras descobertas, que cul-
tivaram nele uma infatigável cu-
riosidade. E foi nesse ambiente 
instigante que Calasso viveu na-
quela cidade em grande parte de-
dicada à vida cultural. Mas isso 
foi depois da guerra, porque os 
primeiros anos da sua vida foram 
ensombrados pela perseguição 
movida pelos fascistas ao seu pai, 
Francesco Calasso, um professor 
de Direito que passou algum tem-
po na prisão juntamente com ou-
tras figuras ligadas à resistência, 
isto num acto de retaliação depois 
de o filósofo Giovanni Gentile ter 
sido assassinado   por ser partidá-
rio do regime.  

Embora tenham sido os pró-
prios descendentes de Gentile a 
intervir para que Francesco fos-
se libertado, nos meses que se se-
guiram a família buscou refúgio 
em Amesterdão, e, entre as suas 
primeiras recordações, Roberto 
lembrava-se do ambiente sufocan-
te dos meses que passou escondi-
do num sótão de uma família ami-

ga, num episódio evocativo da ex-
periência vivida por Anne Frank. 
 

Esse interlúdio depressa ficou 
para trás, e em breve a famí-

lia estaria de volta a Florença, 
onde Calasso gozou de absoluta 
tranquilidade nos anos da sua ju-
ventude, deixando desde cedo os 
seus professores estarrecidos com 
o seu génio precoce. Soube valer-
-se do privilégio de viver numa 
casa cheia de livros, bastando-lhe 
atravessar a rua para prosseguir 
as suas expedições na biblioteca 
do avô e beneficiando ainda do 
imenso acervo do Gabinetto 
Vieusseux, a gigantesca bibliote-
ca do Palazzo Strozzi. Em 1954, a 
vida de Calasso não sofreu gran-
des perturbações quando a famí-
lia se mudou para Roma, tendo in-
gressado no distinto liceu Tasso, 
beneficiando da vida cosmopoli-
ta da capital italiana e tendo nes-
ses anos de adolescência desen-
volvido uma grande paixão pelo 
cinema. 

Foi em Roma que Calasso co-
nheceu aquele que viria a ser o 
seu mentor na aventura editorial, 
Roberto Bazlen. Com Luciano 
Foà, este tinha criado a Adelphi, 
a casa que viria a dirigir a partir 
de 1971. No início da década de 
1990, a Adelphi tinha alargado 
bastante o horizonte da edição a 
obras que não se confinassem aos 
valores da esquerda, mas, com a 

sua rigorosa gestão financeira, vi-
ria a tornar-se imensamente lu-
crativa, gerando lucros que se-
riam hoje astronómicos para uma 
pequena editora apostada em pu-
blicar apenas obras que exigiam 
muito do seu público. 

Nos muitos ensaios que dedi-
cou ao tema da edição, Calasso 
promove a ideia da «edição como 
género literário», e defende que 
uma verdadeira editora deve ser 
pensada como uma longa serpen-
te feita de páginas, sendo cada 
segmento desta um livro.  

Tendo deixado como principal 
legado esse rastro tão fundo que 
traçou ao buscar o tipo de livros 
que constituem experiências so-
bre o conhecimento, e que, como 
tal, podem ser transmutadas en-
quanto experiências daqueles que 
os leem, Calasso manifestou por 
diversas vezes o seu entusiasmo 
por esse efeito de colonização que 
os livros exercem sobre o espaço 
onde vivemos, livros que compra-
mos sem ter para eles um prazo, 
um destino certo. Essa biblioteca 
de livros capazes de nos rechaçar, 
de dizer que ainda não chegou a 
sua hora, é importante também 
como desenho de um futuro mais 
ou menos longínquo, de uma sé-
rie de possibilidades por vingar, 
desfechos imprevisíveis, insondá-
veis aberturas para se espreitar 
algo que, estando já ali, permane-
ce invisível. 

Diogo Vaz Pinto 
diogo.pinto@sol.pt

ROBERTO 
CALASSO
1941-2021   O príncipe da edição europeia

Calasso manifestou 
diversas vezes o 
entusiasmo por um 
efeito de coloniza-
ção que os livros 
exercem sobre o 
espaço, livros que 
compramos sem ter 
para eles um prazo  

Roberto Calasso morreu no final de julho em Milão, aos 80 anos
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OpiniãoOpinião

N
ão sou fascista! Nunca 
fui… acho até que nem 
sei o que é um fascista, 

porque cada vez que ouço falar 
de fascismo ou leio algum livro 
sobre o fascismo fico cada vez 
mais baralhado.  

Também não sou comunista! 
Nunca fui… acho até que a luta 
de classes é uma conquista do 
cristianismo desde há dois mil 
anos, mesmo que se tenha per-
vertido na estratificação hierár-
quica ao longo dos séculos.  

Na realidade, eu nem sei o 
que sou! Penso que sou uma es-
pécie de selvagem… 

Sou uma espécie de selvagem 
que busca constantemente a fé 
em Cristo, que tem tido o poder 
de, aos poucos, libertar-me da 
minha selvajaria.  

Ser selvagem é bom, mas 
quando nos sentimos presos à 
selvajaria que nos domina, en-
tão tornamo-nos escravos. Eu 
senti-me muitas vezes escravo 
do meu selvagem.  

Não querendo obedecer a nada 
para me sentir livre, muitas ve-
zes me tornei escravo da minha 
liberdade, isto é, eu acredito que 
o meu desejo de liberdade – que 
é o desejo de todo o homem – me 
tornou mais escravo do que livre. 

O que tem a ver este senti-
mento interior com a política? 
 

Acho que não tem nada a 
ver… a não ser o facto de 

muitas vezes a política – quer 
fascista, quer comunista – apa-
recer diante de nós como uma 
espécie de messias libertador 
com poder de quebrar os gri-
lhões da escravatura em que 
vive o homem. 

Eu, como disse, sou uma espé-
cie de selvagem que nasceu já de-
pois do 25 de Abril e que nem se-
quer imagina o que seja ter de pen-
sar duas vezes antes de escrever 
um texto para um jornal, quer di-
zer, eu nem sequer imagino o que 
sofriam antes os homens selva-
gens como eu que gostam de pen-
sar e de escrever o que pensam.  

A censura devia de ser uma 
coisa horrível! Não poder dizer 
ou escrever o que se pensa sem 
se sentir observado e julgado ou 
coagido deve insuportável, para 
um espírito selvagem como 
eu… e em todos os tempos há 
muitos selvagens que querem 
dizer ou escrever o que pen-

sam… e mais ainda, querem fa-
zer o que lhes apetece. 

 

Penso que, agora, estamos a 
iniciar um período assim… 

eu hoje já começo a pensar duas 
vezes antes de escrever o que 
penso. É certo que muitas vezes 
devia pensar duas vezes antes 
de dizer alguma coisa. Mais fa-
cilmente censuro o que escrevo 
do que o que digo e isso tem-me 
trazido alguns dissabores… não 
pensar duas vezes antes de di-
zer o que penso. 

Agora, uma coisa é certa… a cen-
sura não acabou. A liberdade que, 
supostamente, foi conquistada com 
Abril de 74 vai começar, aos pou-
cos, a acabar, porque se está a cons-
tituir uma censura muito maior do 
que aquela que existe nos regimes 
totalitários – a censura interior. 

Quantas vezes escrevo o que 
penso e depois volto a trás para 
corrigir o que digo, porque pode 
trazer problemas – não dentro 
da Igreja, mas fora? Quantas ve-
zes me tenho autocensurado?  

Eu diria: muitas! E hoje é um 
desses dias, porque tenho pen-
sado nesta vaca sagrada chama-
da liberdade… 
 

Na semana passada morreu 
um dos capitães de abril 

chamado Otelo. Já tinha lido al-
gumas coisas – poucas – sobre 
ele. Sabia alguma coisa do pro-
cesso pós-25 de Abril, apesar de 
ter nascido no ano seguinte à re-
volução. Penso que a minha sel-
vajaria é filha dessa revolução.  

Ver algumas entrevistas e al-
gumas reportagens que vi ao lon-
go desta semana trouxe-me algu-
mas questões à mente que até te-
nho medo de as colocar por 
escrito: afinal há um senhor que 
fez o 25 de Abril que depois este-
ve supostamente por detrás de 
uma associação terrorista e que 
agora queriam que se fizesse luto 
nacional? E este senhor ‘fundou’ 
a liberdade para poder viver com 
duas mulheres (mesmo que em 
casas separadas) e não há nenhu-
ma feminista que fale disto?  

Penso que estas questões far-
-me-ão, seguramente, aguçar o 
desejo de ler ainda mais sobre 
esses tempos que seguiram o 25 
de Abril, porque a ignorância 
nunca me trouxe coisa boa na 
vida. O que vi esta semana é, 
realmente, uma coisa estranha!

A liberdade censurada!

S
ou lisboeta, alfacinha de 
gema e é nessa qualidade 
que aqui venho hoje; não 

vou falar de programas eleito-
rais de nenhum dos candidatos 
autárquicos mas sim do que os 
meus olhos veem, a cada dia que 
passa, recorrendo, como supor-
te, a alguns números públicos 
divulgados sobre a capital. E é 
justamente por aí que inicio 
este texto. 

 

1.Alguns indicadores  
 sobre o município 

De acordo com a Pordata (se há 
tempos elogiei aqui o site sibsa-
nalytics.com, devo hoje, e mais 
uma vez, elogiar o excelente tra-
balho que a Fundação Francisco 
Manuel dos Santos desenvolve 
desde 2009), Lisboa tinha em 2020 
uma população residente de cerca 
de meio milhão de pessoas, cento 
e sete mil das quais de nacionali-
dade estrangeira. Em idade ativa 
estava 55% dessa população (em 
Portugal esse valor é de 64%), sen-
do o setor com mais pessoal ao 
serviço o das atividades adminis-
trativas e dos serviços de apoio, 
representando aproximadamen-
te 25% do total. 

Se agora atentarmos para o ín-
dice de envelhecimento (número 
de idosos por cada 100 jovens), ve-
rificamos que há 172 idosos por 
cada centena de jovens em Lisboa, 
contrastando com os 161 em todo 
o país. 

Sendo verdade que em 2010 esse 
índice de envelhecimento era bem 
pior (200 em Lisboa, ‘contra’ 122 
em Portugal) e que este fenóme-
no atravessa a generalidade dos 
países europeus, com honrosas 
exceções, é justamente sobre a po-
pulação idosa que me detenho. 
 

2.As condições  
de conforto habitacional 

Basta circular por Lisboa para 
vermos edifícios velhos, muitos 
degradados ou abandonados (até 
na Avenida Fontes Pereira de Me-
lo isso se verifica, como bem sa-
bemos!), provavelmente porque 
nalguns deles habitam pessoas 
que pagam rendas ridículas para 
os dias de hoje – talvez substan-
ciais para os seus rendimentos! – 
e em que não é difícil adivinhar 
que o nível de conforto interior é 

muito reduzido. Quer isto dizer, 
habitações insuportáveis de quen-
te no verão, difíceis de aguentar 
no inverno, que apenas o recurso 
a arrefecimento ou aquecimento 
consegue melhorar. 

Simples, não é verdade? Sim, 
simples, não fora os custos da 
energia, dos mais elevados da Eu-
ropa, o que leva a que os portu-
gueses não tenham hábitos de 
aquecimento ou arrefecimento e 
justifica a conclusão dum estudo 
da Universidade de Dublin, já de 
há alguns: Portugal é um dos paí-
ses onde mais se morre por falta 
de condições de isolamento e de 
aquecimento nas casas. Lisboa 
não será exceção, em particular 
se atentarmos nas habitações 
construídas antes de 2016. 

 

3.As condições  
 de mobilidade 

Falando apenas da mobilidade in-
terna (deslocações dentro de Lis-
boa), julgo que aquilo que mais 
vemos são ciclovias em constru-
ção, como se de uma cidade plana 
se tratasse. Não, Lisboa, não é pla-
na, e basta tentar subir do Rossio 

até ao Saldanha para se compro-
var o facto. Sim, as bicicletas e tro-
tinetas elétricas ajudam a solucio-
nar a dificuldade, e também sabe-
mos que a CML comparticipará 
em 2021 a compra desses veículos 
até um determinado limite, num 
investimento de � 340 mil. Quan-
tos maiores de 65 anos vemos nes-
sas ciclovias? E menores de 65 
anos? Francamente, gostava de 
ter os números. 

Transportes públicos? Tudo 
quase na mesma… 

E o que dizer das pessoas com 
mobilidade reduzida, seja por se 
deslocarem em cadeiras de rodas 
ou simplesmente por empurra-
rem carrinhos de bebé? Quantos 
dos passeios da cidade têm decli-
ves que facilitam os percursos? 
Quantas das nossas escadarias 
têm elevadores que facilitariam a 
subida e a descida? Quantos se-
máforos têm indicações sonoras 
para ajudar cegos a saber quando 
atravessar a rua? 

 

4.Os espaços 
 verdes 

Espaços verdes são os pulmões 
da cidade! Monsanto é, nessa ma-
téria, um excelente exemplo de 
área a preservar e, na medida do 
possível, em que o município 
deve continuar a investir. Espa-
ços públicos como Campolide, fi-
nalizado, e Praça de Espanha – 
já inaugurado provisoriamente 
em junho, mas cuja obra se pre-
vê terminar daqui a 9 meses! – 
ajudarão a transformar uma pe-
quena mas importante zona da 
cidade. Mas o que dizer de tan-
tas outras? Passeando por Lis-
boa, quantas vezes vemos cola-
boradores da CML a tratar da 
relva e/ou das áreas ajardina-
das? Alguém já reparou na espé-
cie ‘autóctone’ de relva da cida-
de? Amarela, em lugar de verde? 
E arbustos a morrer? 

Não seria preferível utilizar 
parte dos � 535  milhões de rendi-
mentos de impostos, contribui-
ções e taxas da CML em reabilita-
ção de edifícios e na melhoria ge-
neralizada dos espaços verdes e 
das condições de mobilidade dos 
mais idosos, em lugar de cons-
truir ciclovias, algumas em locais 
impensáveis, como por exemplo 
na Avenida Almirante Reis?

Não seria preferível 
utilizar parte  
dos rendimentos  
de impostos,  
contribuições  
e taxas da CML  
em reabilitação de  
edifícios e espaços 
verdes, e nas condi-
ções de mobilidade 
dos mais idosos,  
em lugar de construir 
ciclovias, como a do 
Av. Almirante Reis?

Lisboa, a cidade  
da relva amarela

JOSÉ MANUEL AZEVEDO 
ECONOMISTA

NO MEIO DE NÓS

EDGAR CLARA
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F
oi uma excitação.  
«Agora parti para uma 
etapa diferente», disse. 

Verdade seja que da anterior, 
até agora, pouco fica. 

Boas intenções, talvez. 
Propostas muitas, sem eco. 
Cantos de sereia, votados ao 

desprezo. 
Um fosso de distância  que se 

adensa face ao partido do go-
verno. 

A culpa é, então, de quem? 
De quem não ouviu, de quem 

nada concedeu, de quem não 
compreendeu? 

E este ‘quem’ é o governo ou 
é o povo? 

Uma estratégia vencedora é a 
que consegue vergar o governo 
conquistando o povo. 

Este está-se nas tintas para os 
conflitos entre António e Rui, 
para a simpatia propositiva de 
Rui a António, pelo confronto 
declarado entre ambos. 

Quer é ter confiança, oportu-
nidades, melhorar as suas con-
dições de vida. 

E o caminho é falar do que ele 
anseia e dos caminhos que com 
maior êxito o levarão a conse-
guir o seu objetivo. 

Não há mal nenhum em afir-
mar o  centro esquerda. 

Não há mal nenhum em que-
rer reformas. 

Não há mal nenhum em pre-
tender afirmar a diferença. 

O problema é saber se tal es-
forço foi ou não inglório, se foi 
compreendido, se foi seguido, 
se motivou entusiasmo. 

E talvez não seja avisado con-
cluir que as mudanças se conse-
guem pura e simplesmente com 
o confronto. 

Um qualquer idealista pen-
sa, sempre, que as pessoas 
querem ser salvas pela sua in-
tervenção. 

Há condições para isso, porém. 
Essas mesmas pessoas que-

rem ser salvas? 
O que se lhes transmite faz 

sentido? 
 

As novas ideias têm força? 
É que a ideia, uma qualquer, 

não vence sem convencer, sem 
conquistar, sem passar a residir 
no querer de cada um. 

Ora, valha a verdade que não 
conseguimos descobrir nada 
que represente uma vertigem de 
mudança. 

Um governo gerado por um 

apoio parlamentar como este 
vive da inércia. 
 

Os medos gerados pelas tra-
gédias dos últimos anos ser-

vem-lhe de capa. 
Vai continuar a viver das in-

compreensíveis querelas entre 
vacinar todos os maiores de 
doze anos ou apenas alguns, os 
que possam recorrer a uma re-
ceita médica. 

Estarão os portugueses verda-
deiramente interessados numa 
revisão constitucional, numa re-
visão da lei eleitoral, nas  alte-
rações propostas no domínio da 
justiça? 

É que se a nova etapa ficar por 
aqui mais vale desistir já. 

Não há um grama de ouro que 
se descubra no leito deste rio. 

Principalmente agora que é o 
tempo do novo regresso à liber-
dade, do acesso aos montões de 
dinheiro, do emagrecimento da 
esquerda-esquerda. 

Ou, no momento em que as 
discussões mais interessantes e 
diretas passarão a residir nos te-
mas relacionados com as elei-
ções autárquicas. 
 

A nova etapa é desfasada 
da realidade, inoportuna, 

estéril. 
E nem se diga que o propósito 

poderá ser lutar pela conserva-
ção do poder interno, pelo enfra-
quecimento das alternativas. 

Ou ser o exercício da teimo-
sia surda em querer conseguir 
ganhar tempo para chegar a Pri-
meiro Ministro por esgotamen-
to do adversário. 

Alguém disse, uma vez, que 
sabia lá iria chegar só não sabia 
quando. 

Desta feita o risco é concluir 
que nunca lá conseguirá chegar 
e saber quando. 

O último dos moicanos tam-
bém foi uma tragédia. Não por 
ele, pelos moicanos.

O último dos moicanos

CARLOS ENCARNAÇÃO

1.
 Anualmente, o Negócios pu-
blica um ranking dos ‘50 
mais poderosos em Portugal’ 

em que se pretende hierarquizar a 
importância de diversas personali-
dades (portugueses e estrangeiros) 
para o quotidiano de Portugal. As-
sim sucede mais uma vez, inician-
do-se recentemente a publicação 
diária de 2 (duas) personagens, por 
ordem inversa de importância. A 
consulta desta lista é muito curiosa 
porque cobre os mais variados do-
mínios nacionais, desde a política à 
economia, passando pela ciência, 
pelo mundo empresarial e pela ban-
ca, pela educação, pelas artes, etc.. 

Cada um dos nomeados é anali-
sado por uma tabela de critérios, a 
saber: (i) poder da fortuna; (ii) rede 
empresarial; (iii) influência políti-
ca; (iv) influência mediática; e (v) 
perenidade. De forma subjetiva 
mas certamente consensual na re-
dação do Negócios, vão-se alinhan-
do essas personalidades e, para mi-
nha surpresa, verificamos que os 
líderes partidários se encontram 
escassamente representados. Em 
2020, apenas apareciam elencados 
Jerónimo em 44.º, Catarina em 36.º, 
Rio em 31.º e obviamente Costa em 
1.º, logo seguido de Marcelo em 2.º. 
Este ano e no momento em que es-
crevo estas linhas em que os luga-
res se encontram definidos entre o 
33.º e o 50.º, apenas surgem Jeróni-
mo em 47.º e Rio em 39.º. 

Feito este extenso introito, de 
imediato faço um comentário glo-
bal – muito mal vai este país e a po-
lítica nacional quando o principal 
líder da oposição (com 25% das in-
tenções de voto em sondagens) vai 
em 39.º lugar, expressando um fos-
so de quase 40 lugares para Costa. 
Ou seja, não conta praticamente 
nada para Portugal e esta realida-
de indesmentível resulta de uma 
atuação demasiadas vezes apaga-
da, sem ideias fortes e inovadoras 
que galvanizem as suas hostes, 
com a agravante de serem tantas 
as vezes que apoia o Governo que 
não se perceciona como oposição. 

Vejamos o exemplo mais recente: 
a entrevista ao Expresso, um mo-
mento que poderia marcar uma vi-
ragem no PSD. Acossado por Mar-
celo a reclamar uma oposição que 
seja alternativa, Rio tentou marcar 
a diferença para o PS mas, mais 
uma vez, desperdiçou a oportunida-

de. Que ficou da entrevista? O reite-
rar da necessidade de uma revisão 
constitucional e do sistema eleito-
ral «em conjunto com o PS», num 
timing de eleições autárquicas!  

A partir daqui o caminho ficou 
traçado. Ainda teceu uns conside-
randos sobre a inexistência de 
qualquer vontade do PS de fazer 
acordos com o PSD (como se não 
fosse uma evidência desde 2015), 
provocou a oposição interna ao 
afirmar que não existe no PSD 
uma alternativa forte e expressou 
uma sugestão de redução do IVA 
da restauração para 6% (em dois 
anos), ideias totalmente sem ex-
pressão para o interesse coletivo.  

Uma entrevista de um líder da 
oposição deveria fazer tremer o pri-
meiro-ministro e esta apenas o fez 
sorrir, pela inexistência de causas 
que digam alguma coisa às pessoas 
que votam. Estas olham para Rio 
com bonomia, como se nota por uma 
popularidade benévola, até positiva, 
ao estilo de «deve ser uma pessoa 
bem formada», mas não é percecio-
nado como alternativa a Costa. O 
PSD e as suas bases já o entenderam 
há muito, mas preferem continuar 
numa crença masoquista de que as 
autárquicas vão arrumar com ele de 
vez, como se o arrastar de um pro-
blema o pudesse resolver. 

As autárquicas não auguram 
nada de bom. Por razões insondá-
veis, Rio intrometeu-se em diver-
sas concelhias e tentou impor os 
seus candidatos. Se em Lisboa 
(uma distrital que nunca esteve 
com Rio) e no Porto até foi fácil 
pela personagem de Moedas e pe-
las origens autárquicas de Rio, em 
vários distritos, ‘o tiro pode ter saí-
do pela culatra’. As notícias fluem 
e dizem que Aveiro, Leiria e Via-
na do Castelo estarão a ‘ferro e 
fogo’, sem falar de Coimbra que 
continuará a ser utopia. 

Resumindo, Rio é um líder que 
não soube unir o PSD e a consti-
tuição das listas para as autárqui-
cas foi apenas mais um exemplo. 
As consequências são óbvias: Ran-
gel anda na estrada, Montenegro 
espreita e Pinto Luz ainda conti-
nua no sonho. Mas se a oposição 
interna continuar dividida a pen-
sar nos interesses individuais, não 
duvido que Rio possa sobreviver 
no próximo Congresso e o PSD 
nada terá que se admirar se o PS 
continuar o seu passeio triunfal 
até ao momento em que Costa de-
cidir ceder a sua liderança. 
 

2. Infelizmente, Marcelo tem to-
das as razões para estar preo-

cupado e para mandar recados em 
vésperas do PRR: esta inexistência 
de oposição enfraquece o país e 
transforma um Governo fraco, que 
detesta reformas estruturais e a ne-
cessitar de uma remodelação urgen-
te, num Governo forte e inamovível. 
 

3. A Dielmar é uma empresa que 
conheci há largos anos, quan-

do desafiava novos mercados. Se-
deada em Alcains (Castelo Branco), 
empregava cerca de 300 pessoas 
(4300 eleitores na freguesia) quan-
do solicitou a insolvência, com um 
passivo de Eur 18 M por resolver.  

Dizem e admito que possa ter 
tido uma má gestão. Uma empre-
sa familiar tem muitas vezes os de-
feitos da falta de quadros. Não se 
nota em momentos de crescimen-
to, mas quando os tempos ficam di-
fíceis como são estes da pandemia, 
a qualidade da gestão é crucial.  

Entretanto, ouvi as declarações 
‘geladas’ do ministro da Economia 
de um Governo PS que passo a citar 
«uma empresa sem hipóteses e 
não vamos colocar dinheiro bom 
em cima de dinheiro mau». Mas, 
recordando a TAP (e Groundforce) 
pergunto: será que com umas mi-
galhas do PRR (e nova Gestão) não 
se salvaria a Dielmar, uma empre-
sa de reconhecida excelência na in-
dústria têxtil? Ou o PRR é funda-
mentalmente para ser capturado 
pelo Estado socialista? 
 
P.S. – Salvé Pichardo, Mamona e 
Pimenta, que somam a Fonseca. 
Sentimos orgulho da vossa pres-
tação, do espírito olímpico e das 
‘nossas’ medalhas.

Um PSD dividido, um Marcelo 
apreensivo e a Dielmar insolvente

MANUEL BOTO  
ECONOMISTA
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A
 minha segunda visita a 
Cuba, em 1997, foi a que me 
permitiu melhor com-

preender o país e os seus habitan-
tes. Por duas razões: primeiro por-
que estive um mês no país, segun-
do porque fui sozinho. Na estadia 
anterior, viajando com amigos, ti-
nha conhecido uma cubana – 
Margarita – que agora me espera-
va em Havana.  

Desta vez não me iria hospedar 
num hotel de quatro estrelas, mas 
sim numa casa alugada na zona 
do Vedado. Uma casa igual à de 
milhões de cubanos, com dois 
quartos, pouco mobiliário, uma 
televisão a preto e branco, sujei-
ta a cortes de luz e de água e – pior 
do que tudo – infestada de bara-
tas. Ia, portanto, viver em condi-
ções semelhantes às dos nativos, 
obrigado a tomar banho com um 
balde de água, a jantar à luz das 
velas e a dormir com baratas a 
passear pela cama – com a impor-
tante diferença de ter um cartão 
Visa. Tomar banhos a balde e fi-
car sem luz quase todos os dias 
não me custou muito. Contudo, 
enfrentar centenas de baratas – 
havia um ninho em casa – não foi 
tarefa fácil. Porém, como aquilo 
que não nos mata fortalece-nos, 
na segunda semana já pisava, des-
calço, as baratas que entravam no 
chuveiro. Graças a esta experiên-
cia cubana, sou hoje um destemi-
do matador de baratas. 

 

Margarita trabalhava como 
contabilista numa reparti-

ção do Estado e, como a maioria 
dos jovens cubanos, sonhava com 
uma vida melhor. Tinha sido edu-
cada para acreditar que devia es-
tar grata à Revolução e que, se ha-
via problemas em Cuba, a culpa 
era dos países capitalistas, espe-
cialmente dos Estados Unidos. En-
quanto estudante havia estado em 
campos de férias onde, tal como a 
maioria dos jovens cubanos, tra-
balhara na agricultura para ser-
vir a Revolução. Os estudantes 
eram levados de Havana para o 
campo e, durante um mês, apa-
nhavam tomate e outros vegetais. 
Organizados em grupos pelos ins-
trutores responsáveis pelos cam-
pos, os estudantes trabalhavam 
oito horas por dia. Em troca do 
seu trabalho recebiam alimenta-
ção, sessões de doutrinação ideo-
lógica e instrução para manejar 
armas – suponho que ainda hoje 

sabe montar e desmontar uma Ka-
lashnikov. Por não haver alterna-
tiva e por todos fazerem o mesmo, 
na altura nunca considerou que 
estava a fazer trabalho escravo.  

Porém, com a abertura a aber-
tura da ilha ao turismo, Margari-
ta, tal como os restantes cubanos, 
começou a tomar uma nova cons-
ciência política. Se já se sentia des-
contente com a falta de liberdade 
e a escassez de bens alimentares 
e de primeira necessidade – na al-
tura, um sabonete era um bem 
raro em Cuba – quando começou 
a conversar com os turistas o des-
contentamento transformou-se 
em revolta. Uma revolta furiosa 
contra o regime comunista e, so-
bretudo, contra Fidel Castro. «El 
hijo de p…», assim o designava. 
 

Nas conversas que tivemos, 
com a ingenuidade própria 

de um turista, perguntei-lhe se 
não havia nada de positivo em 
Cuba, se não valorizava o sistema 
de educação e saúde? Afinal, eu 
próprio tinha beneficiado da me-
dicina cubana dias antes – estive-
ra de cama com 40º de febre e, 
após tomar um comprimido se-
melhante a um rebuçado do Se-
nhor dos Passos embrulhado num 
papel, no dia seguinte estava cu-
rado e pronto para matar baratas. 
A sua fúria voltou-se contra mim, 
o turista ignorante que nunca ha-
via passado fome. Escutei então 
um relato da sua miséria nos úl-
timos anos – após o fim do Perío-
do Especial (o fim da ajuda da 
URSS). Cidadãos que até então ti-
nham um nível de vida acima da 
miséria, viram-se subitamente 
privados de tudo. Comida, produ-
tos de higiene, remédios, etc. A 
carne e o peixe praticamente de-
sapareceram da dieta cubana, e o 
prato diário passou a ser arroz e 
feijões. Noite e dia, semana após 
semana. Aqueles que tinham pa-
rentes no campo conseguiam, 

clandestinamente, ter acesso a 
uma dieta mais variada. Mas, 
para a maioria, pouco mais havia 
do que o arroz e os feijões que 
eram distribuídos nas lojas do Es-
tado mediante a apresentação de 
uma caderneta que controla a 
quantidade de alimentos a que 
cada um tem direito. 

Por essa altura, o crime de ma-
tar uma vaca podia ser punido 
com uma pena semelhante à de 
matar um ser humano. Tão pou-
co era permitido que os cubanos 
pudessem comer lagostas, pois a 
carne, o leite e os mariscos passa-
ram a ser destinados aos turistas. 

Porém, apesar de revoltada con-
tra o regime, Margarita não ser 
recusou a visitar comigo o Museu 
de la Revolución. Em breve iria 
perceber porquê. 

 

Fundado logo após a revolução, 
a 12 de dezembro de 1959, o 

Museu de la Revolución foi ini-
cialmente instalado no antigo cas-
telo de San Salvador de la Punta 
para depois ocupar o antigo Palá-

cio Presidencial de Fulgencio Ba-
tista. Nele é apresentado não ape-
nas o triunfo de Fidel Castro, mas 
toda a história revolucionária de 
Cuba. Assim, o visitante começa 
por regressar ao século XIX onde 
se depara com a guerra da inde-
pendência contra Espanha, na 
qual predomina a figura do poeta 
e ideólogo José Martí que morreu 
em combate em 1895. Martí é a 
única figura revolucionária cuba-
na que tanto é venerada pelo re-
gime quanto pelos opositores de 
Fidel Castro. Para o regime sim-
boliza a luta contra o colonialis-
mo, para os opositores simboliza 
a luta contra a ditadura. 

 

Apresentado Martí, começa 
então a ser contada a revolu-

ção castrista, sendo agora os 
protagonistas, além do próprio 
Fidel, Camilo Cienfuegos e Er-
nesto Che Guevara. O plano con-
cebido no México, o desembar-
que no Gramna, o refúgio na 
Sierra Maestra, a tomada de San-
ta Clara e a entrada triunfal em 
Havana, todas estas etapas são 
detalhadamente narradas ao vi-
sitante. Para tornar realista o re-
lato, são apresentadas estátuas 
dos revolucionários no meio da 
serra (sem baratas), fotos, ar-
mas, roupas, diários, objetos pes-
soais, charutos e o telefone dou-
rado de Batista. Num edifício ao 
lado – o memorial Gramna – está 
exposto uma réplica do barco e, 
entre vários canhões, aviões e 

tanques de guerra, o míssil SA-
-2 soviético que derrubou um 
avião U2 americano. 
 

Enquanto observava atentamen-
te a exposição, reparei que Mar-

garita se aproximara de um retra-
to de Che Guevara e ficara a con-
templá-lo. Ao contrário de 
Cienfuegos e Castro, para os quais 
mal olhara, diante de Guevara pa-
recia hipnotizada. Com cuidado 
para não a irritar novamente com 
algum comentário idiota, pergun-
tei-lhe o que pensava do revolucio-
nário argentino. Para minha sur-
presa, ela sentia grande admiração 
por Che Guevara. Não era ele o cul-
pado da sua miséria. Nada disso! 
Lutara para libertar Cuba do domí-
nio americano e, caso tivesse sido 
ele a governar em vez de Fidel e 
Raúl Castro, tudo seria diferente.  

Pensei replicar que não havia 
diferença entre Che e Fidel, que 
ambos personificaram o regime 
comunista que a oprimia, que Che 
matara centenas de cubanos e des-
prezava os negros como ela. Con-
tudo, desta vez fiquei calado. No 
Museu de la Revolución, rodeada 
pela turbulenta história da ilha, 
constantemente em luta desde que 
se libertara do domínio espanhol, 
uma cidadã cubana prestava ho-
menagem a um dos últimos heróis 
que lhe restava. Martí estava de-
masiado distante para ser consi-
derado um herói. Guevara, prote-
gido pela propaganda e pela mor-
te, ainda era admirado por 
alguma juventude cubana. 

Que direito tinha eu, com o meu 
cartão Visa no bolso, de lhe des-
truir o seu sonho? Afinal, milhões 
de jovens dos países capitalistas 
não usam t-shirts com o rosto dele 
enquanto se deliciam no consu-
mismo burguês? Contradição e 
sentido do ridículo, são-lhes con-
ceitos tão esotéricos como uma 
sessão de Santeria.  

 

E assim, o sistema capitalista 
conseguiu o que o regime de 

Fidel Castro jamais conseguiria: 
tirou Che Guevara do Museu de 
la Revolución e globalizou-o.  

Os anos passaram e o povo cu-
bano volta às ruas. Uma nova re-
volução está a acontecer. O regi-
me comunista responde com a 
violência habitual. Entre os ma-
nifestantes que arriscam a vida 
pela liberdade, estará certamen-
te Margarita.

Cuba: la Revolución continua

JOÃO CERQUEIRA 
ESCRITOR

José Martí é a única 
figura revolucionária 
cubana que tanto  
é venerada  
pelo regime quanto 
pelos opositores  
de Fidel Castro
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Nova Iorque, agosto de 2021 
 

«Actions speak louder than 
words» 

Mark Twain 
 

Queridas Filhas, 
 

Q
uando Warren Buffett pro-
curou investidores com ta-
lento para o ajudar a inves-

tir o capital da Berkshire Hatha-
way, um dos pontos do perfil 
requerido chamou-me a atenção: 
«Ser capaz de identificar todos 
os riscos de um investimento, 
incluindo aqueles que nunca 
aconteceram antes». 

Nunca tinha visto esta requisi-
ção, e ainda não a vi desde então. 
Mas a sua importância para um 
grande investidor nunca foi mais 
clara para mim: covid, ciberataques 
a fechar pipelines durante dias, lu-
cros de uma indústria banidos por 
decreto e sem aviso. Tudo isto ocor-
reu nos últimos meses, e não tinha 
acontecido antes. Muitos outros ris-
cos ‘novos’ vão surpreender inves-
tidores (e governantes) nos próxi-
mos meses e anos.  

Saber a teoria é uma condição 
necessária, mas não suficiente 
para ser um bom investidor. Isto 
porque a realidade está repleta de 
exceções à regra. Assunções que 
deixam de ser válidas. Atores que 
abusam ou furam as regras. Cir-
cunstâncias que alteram os incen-
tivos das partes. 

Não há ciência que consiga fa-
zer a previsão de todas estas pos-
sibilidades e incidências. Nos Es-
tados Unidos, chamamos ‘street 
smarts’ à capacidade de se man-
ter ligado à evolução das circuns-
tâncias e das intenções de todas 
as partes para se perceber de al-
turas em que os ventos mudam 
sem precedente e o que as teorias 
acham impossível, acontece. 

Alguns exemplos de diferentes 
setores da sociedade ilustram este 
fenómeno. 
 

A União Europeia (UE) na teoria 
participa abertamente na glo-

balização e no sistema global de re-
gras. Na prática, contudo, a UE usa 
a regulação e barreiras técnicas 
para alterar a competição a favor 
dos seus Estados-membros. Mais 
recentemente, vários governos eu-
ropeus, e a própria UE têm passa-

do multas muito avultadas (algu-
mas acima de um bilião de dólares) 
a empresas americanas, em parti-
cular, empresas tecnológicas. Uma 
forma fácil, popular e politicamen-
te expediente de levantar fundos 
para orçamentos deficitários, mas 
que põe em causa a confiança tran-
satlântica nas bases de um sistema 
internacional de regras. Felizmen-
te, muitas destas multas têm sido 
revertidas e consideradas ilegais 
pelos tribunais europeus, mostran-
do que a separação de poderes ain-
da funciona no espaço europeu. Os 
investidores em empresas inovado-
ras com ambições internacionais 
têm sido penalizados. Investidores 
sensatos e avisados têm que ter em 
consideração riscos desta índole 
quando avaliando oportunidades 
das suas empresas. 
 

Ironicamente, os ‘street smarts’ são 
muito necessários no sítio onde se 

esperava que a teoria tivesse reino 
absoluto: Academia. Nas universi-
dades americanas, principalmente 
nas mais elitistas, temos assistido 
a um proliferar de uma ideologia de 
centro-esquerda muito intolerante 
de opiniões divergentes. Isto tem-se 
manifestado em dificuldade em pu-
blicar em revistas científicas de 
topo por cientistas cujos resultados 
não apoiam ou contradizem a ideo-
logia maioritária. Aliado à política 
das administrações das universida-

des, isto tem levado ao limite das 
oportunidades de carreira de aca-
démicos que estejam mais a direi-
ta do centro-esquerda no espetro 
ideológico. O debate de ideias e a 
inovação ressentem-se desta perda 
de talento e da liberdade de explo-
rar novas soluções.  

 

Infelizmente esta tendência está 
a espalhar-se pela sociedade. Em 

campus universitários tem-se im-
pedido pessoas com opiniões di-
vergentes de discursar. Passando 
pelo cancelamento de contas de 
social media de pessoas com opi-
niões com as quais discordamos. 
Recentemente até contas de go-
vernantes têm sido banidas, pelo 
menos temporariamente. Desde o 
iluminismo que a crença na ciên-
cia e no debate de ideias tem sido 
uma pedra basilar das democra-
cias ocidentais. Esta praxis tem 
sido erodida nos últimos meses. 

O movimento de globalização das 
últimas décadas procura criar ga-
nhos de eficiência económica que 
são gerados pela localização de cada 
etapa de produção no local mais 
económico. Assim etapas de produ-
ção de menor valor acrescentados 
são deslocalizadas para países com 
baixo custo de mão de obra. Isto 
abre capacidade para novos empre-
gos de alto valor acrescentado no 
país. Todos ganham. Recentemen-
te, vimos que a geopolítica altera 
este cálculo 100% económico. Du-
rante a pandemia, os países produ-
tores de máscaras, vacinas e mes-
mo de semicondutores, deparam-se 
com mais procura que oferta e pu-
deram explorar a sua posição de 
produtor para benefícios geopolíti-
cos. Os países importadores desses 
produtos perceberam a fragilidade 
da sua situação e estão agora em 
processo de criar indústrias domés-
ticas produtores para produção des-
ses produtos estratégicos.  

 

A teoria oferece um bom mapa 
para navegar a nossa realida-

de. Mas esse mapa não é a reali-
dade. Muitos aproveitam isso 
para obterem proveitos de quem 
ingenuamente segue princípios 
gerais. Muitos lobos vestem-se 
com pele de cordeiro e enganam 
pessoas e sociedades ingénuas. 
Como investidores, a nossa mis-
são é proteger o património dos 
nossos investidores desses lobos. 

Saber a teoria é uma 
condição necessária, 
mas não suficiente 
para ser um bom 
investidor. Isto porque 
a realidade está reple-
ta de exceções à regra

Teoria e prática

JOÃO MAURÍCIO BRÁS
UM MUNDO ÀS AVESSAS

PEDRO RAMOS
CARTA DE WALL STREET

K
laus Schwab, fundador e 
presidente do Fórum Eco-
nómico e Mundial cunhou 

oficialmente em 2020 o conceito 
‘Great Reset’. A propósito da pan-
demia teríamos uma última opor-
tunidade para assegurar a conti-
nuidade do nosso modelo econó-
mico. Necessitaríamos de 
redefinir as prioridades da mundi-
vidência liberal vigente, e conju-
gar esforços para resolver proble-
mas relacionados com os vários 
tipos desigualdades, o ambiente e 
a sustentabilidade, e a questão do 
emprego e da saúde. Vários líde-
res e organizações mundiais subs-
creveram a urgência de um ‘reiní-
cio’. Os temas da ‘reforma do sis-
tema internacional’, em questão 
relacionadas com o comércio glo-
bal e eletrónico, a reconstrução do 
sistema económica e financeira 
são decisivos. Parece que é neces-
sário um capitalismo decente, pa-
radoxalmente os seus defensores 
são os responsáveis pelo capitalis-
mo amoral e predatório. Rebate de 
consciência? Não. Estratégia e ma-
nipulação astuciosas. 

Propõe-se uma hegemoniza-
ção política, necessária para re-
legitimar de vez este modelo eco-
nómico e financeiro, mas agora 
secundado com uma caução com 
valores e causas. As ideias de 
‘mercado’, ‘investimento’ ‘4.ª re-
volução industrial’ são o núcleo 
do projeto, mas tingidos com os 
conceitos de ‘justo’, ‘sustentável’, 
‘igualdade’, ‘bem público’, ‘so-
cial’ e ‘saúde’. Parece que as pau-
tas do género, etnia e sexo não fo-
ram suficientes. 
 

Esta segunda oportunidade que 
Schwab expõe (a outra foi o 

pós crise do subprime), ao contrá-
rio do que denúncia uma certa vi-
são liberal mais libertária e uma 
direita alternativa chanfrada, ir-
manados no delírio da ‘covid é 
fraude’, não é um golpe de uma in-
ternacional socialista comunista 
global liderada por gente como So-
ros e Gates, esses perigosos es-
querdistas, pelo contrário, é mes-
mo uma segunda oportunidade 
para o ultraliberalismo progres-
sista. Atribuir às grandes corpo-
rações económicas e financeiras 
finalidades socialistas é conspira-
cionismo delirante.  

O modelo do crescimento ili-
mitado hiperliberal tudo devora 
e destrói. O abismo entre as pes-
soas e a política mediática e do 
egoísmo predatório é cada vez 
maior, tinha que se fazer algo, 
eis o ‘Great Reset’. É necessário 
que algo mude para que tudo 
permaneça na mesma. A estra-
tégia consiste em suscitar novos 
motivos de crença nesse modelo 
hiperliberal progressista como 
a única alternativa e impedir a 
desestruturação do mesmo. 
 

Nesta aceção, a brutal pande-
mia covid é um excelente 

pretexto, para o que estava em 
debate já há algum tempo. A ne-
cessidade de um restyling da 
ideia de crescimento ilimitado. 
A ideia da prosperidade econó-
mica e material tornou-se insu-
ficiente, é necessário embru-
lhar esse produto com novos 
atrativos como nos dita a ONU. 
A máquina de propaganda tem 
que vender o produto, este sur-
ge agora revestido com a publi-
cidade acerca da importância 

das sociedades igualitárias, in-
clusivas e sustentáveis, para 
que desse modo se tornem mais 
resilientes face às pandemias e 
mudanças climáticas.  
 

O ‘Great Reset’ é unicamente 
hábil publicidade enganosa. 

Por exemplo, a célebre agenda 
2030, por um desenvolvimento 
sustentável e que promova a paz, 
a justiça e instituições eficazes, é 
o joker para a nova cedência acrí-
tica ao modelo ultraliberal. Quem 
pode ser contra um modelo glo-
bal de governança com a finali-
dade de acabar com a pobreza, 
proteger o ambiente e promover 
a prosperidade e o bem-estar de 
todos até 2030? 

O que é mesmo o ‘Great 
Reset’ e agenda 2030

O abismo entre as 
pessoas e a política 
mediática e do egoís-
mo predatório é cada 
vez maior, tinha que 
se fazer algo,  
eis o ‘Great Reset’...
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C
om o ânimo de um in-
veterado desmancha-
-prazeres num am-
biente amorfo em 
que, do ensaiado caro 
de pedintes que to-

mou conta das artes e das letras não 
se pode esperar nada que não passe 
«pelo filtro deformante do humor, 
o humor que redunda obviamen-
te numa espécie de vazio, arras-
tando atrás de si uma mudez trá-
gica», Michel Houellebecq surge-nos 
em Intervenções a atirar vasos ao 
chão, urinar nos arranjos de flores, 
a engolir o peixe-palhaço do aquá-
rio, entre outras travessuras de 
criança vândala.  

É uma coleção de comentários 
mais ou menos desenvolvidos so-
bre temas candentes, a que se jun-
tam desaforos, ajustes de contas, 
algumas reflexões intempestivas 
e inusitadas, havendo passagens 

que dá vontade de emoldurar se-
guidas de outras que, de tão vul-
gares, nos fazem pensar que de re-
pente caímos nas caixas de co-
mentário dos jornais, e estamos a 
ver o chefe de opereta dos gru-
nhos a distribuir o panfleto do 
dia. Mas há um aspeto em que 
Houellebecq raramente compro-
mete: no estilo. E aqui é preciso 
entendê-lo segundo a apreciação 
de Schopenhauer quando diz que 
«a primeira – e praticamente a 
única – condição de um bom es-
tilo é ter qualquer coisa para 
dizer». É o autor de Extensão do 
Domínio da Luta quem gosta de 
a sacar como se se tratasse de um 
revólver, isto sempre que lhe fa-
lam de literatura. E deve reconhe-
cer-se que, mesmo quando o que 
tem para dizer não é particular-
mente original, Houellebecq não 
tem por hábito turvar as águas 

nem atirar terra sobre elas para 
as obscurecer e assim sugerir pro-
fundidade. A sua escrita é sempre 
translúcida. De resto, ele costuma 
ter a seu favor essa capacidade de 
desarme que passa por servir 
apartes bastante afiados: «Por 
exemplo, durante uma conver-
sa literária, quando a palavra 
‘escrita’ é pronunciada, sabe-
mos que é o momento de rela-
xar um pouco. Tempo de olhar 
em volta e mandar vir outra 
cerveja.»  

Deixemos, assim, as questões 
de forma, sendo certo que, apesar 
das provocações algo gratuitas 
que vamos encontrando nestas 
páginas, não faltam muitos mais 
elementos instigantes ao nível do 
conteúdo, merecendo-nos desde 
logo louvor a coragem com que 
enfrenta temas complexos, polé-
micos e traiçoeiros como ‘a ques-

tão pedófila’, o feminismo, pas-
sando pela «presença das ima-
gens pornográficas que tornam 
a realidade um bocado insípi-
da... a pornografia que preju-
dica a sexualidade real... a re-
presentação que aniquila a rea-
lidade...», e a crítica que faz ao 
ecumenismo que tem marcado a 
intervenção da Igreja Católica, 
nomeadamente face ao Islão.  

Como não podemos ir a todas, 
mas porque é justo diferenciar 
Houellebecq da caterva de prega-
dores dos púlpitos da cultura, há 
que elogiar a forma como, sendo 
embora uma espécie de rabugen-
to que quase sempre cavalga 
aquele estupor reacionário que 
preside à maioria das querelas no 
espaço público, mantém-se fiel às 
suas convicções, mesmo quando 
há o perigo de a sua cabeça ser 
posta a prémio, como já aconte-

ceu. Assim, note-se como ele de-
nuncia certas fixações mediáticas 
como a questão da pedofilia e do 
incesto, pressentindo que há ne-
las qualquer coisa de reconfortan-
te: «O pedófilo parece-me o 
bode expiatório ideal de uma 

C ultura

Intervenções funciona como autobiografia intelectual de 
um ser que arrisca assumir posições repugnantes saben-
do que esse é o preço a pagar se se quer chegar às outras, 
igualmente incómodas, e que se revelam clarividentes.
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sociedade que organiza a exa-
cerbação do desejo sem forne-
cer os meios de o satisfazer. 
Num certo sentido é normal (a 
publicidade e a economia em 
geral assentam no desejo, e não 
na sua satisfação); mas creio 
ser útil recordar esta evidên-
cia: nas condições atuais da 
economia sexual, o homem de 
idade madura mantém a von-
tade de copular, só que deixou 
de ter verdadeiramente o direi-
to de o fazer. Não espanta por 
isso que se vire para o único 
ser incapaz de lhe opor resis-
tência: a criança» . 

No contexto atual do #MeToo, 
esta reflexão adquire uma arre-
piante força premonitória, parti-
cularmente quando Houellebecq 
deixa claro que, a partir de certa 
altura, há uma parte substancial 
da população que, sendo cilindra-

da diariamente por campanhas 
de estimulação do apetite sexual, 
tem que se conformar com essa 
espécie de condenação à morte 
em vida que passa por reconhe-
cer que «quando já não somos 
desejáveis, deixamos de ter di-
reito ao desejo». 

 Se não deixamos de ficar sur-
preendidos pela desenvolta apro-
priação de noções esgrimidas de 
forma mais subtil e profunda em 
tantos dos autores de esquerda 
que execra, de Houellebecq se 
pode dizer que ele é uma amál-
gama meio destrambelhada de 
teses que se colhem ao longo de 
todo o espetro, mas que depois 
são reconduzidas a certos pre-
conceitos básicos e que fazem 
dele um ser tão cativante quan-
to repulsivo, um autor «enten-
dido em ruindades elevadas 
ao infinito».  

Outra forma de o classificar se-
ria apontá-lo como o energúme-
no que não deixa de proferir juí-
zos atravessados por intuições 
biológicas profundas e que, por 
essa razão, se vinculam ao mun-
do real, como quando refere que 
hoje as nossas vidas são sobretu-
do matéria-prima das estatísti-
cas, e que os modelos elaborados 
a partir delas levam a uma forma 
impiedosa de se fazer funcionar 
o corpo social de um modo que 
tem levado «a carne do mundo 
[a ser] substituída pela sua 
imagem digital».  

Ao pôr os dedos na «indefinida 
pulsação do transitório» que tem 
tomado conta de todos os aspetos da 
contemporaneidade, Houellebecq 
revela ter uma mente capaz de sín-
teses indigestas, que operam a par-
tir desse barulho de fundo das exe-
crações que as sociedades moder-

nas produzem em nós. Fala num 
programa de «criação de indiví-
duos indefinidamente mutáveis», 
e explica como, «libertado de en-
traves como o sentido de perten-
ça, as fidelidades, os códigos de 
comportamentos rígidos, o indi-
víduo moderno fica disponível 
para ocupar o seu lugar num sis-
tema de transações generaliza-
das, no seio do qual se tornou 
possível atribuir-lhe, de manei-
ra unívoca e sem qualquer am-
biguidade, um valor de troca».   

Houellebecq fala numa «de-
pressão do querer» que é visível 
no homem contemporâneo, e diz-
-nos que não se trata de os indiví-
duos desejarem hoje menos, 
«pelo contrário, desejam cada 
vez mais; mas os seus desejos 
adquiriram qualquer coisa de 
estridente e vociferante: sem 
serem simulacros puros, eles 

resultam em larga medida de 
determinações exteriores – di-
ríamos publicitárias, no senti-
do mais lato».  

À semelhança de Céline, trans-
forma a dinâmica complexa do 
fiasco político e social em cheiro, 
em som... E é revelador a insistên-
cia com que, sempre por meio de 
apartes, vai desdenhando daque-
le autor com o qual, se não forças-
se esta distância, haveria a ten-
dência de estabelecer um víncu-
lo. Na moral límpida e assertiva 
que organiza as ideias de Houelle-
becq, a sua brutalidade caracte-
rística é amenizada por um hu-
mor que, mesmo se roça o mau 
gosto, mesmo na sua petulância, 
não deixa de nos lembrar de um 
certo desassombro de quem não 
sente que deva explicações a nin-
guém, nem admita que o policiem 
– e leva, de facto, ao limite a sua 
liberdade expressiva.  

E se ao contrário de Céline, ra-
ramente atinge uma eloquência 
desenfreada, onde lhe ganha é na 
forma como se desembaraça do 
ódio no momento em que este per-
de as suas qualidades nutritivas, 
e se revela uma estratégia inefi-
caz. Se aqui há um tom de pertur-
bação, este evoluiu com os tempos 
também, e sabe exprimir-se de 
forma sóbria, apontar o dedo, es-
carafunchar a ferida em momen-
tos dolorosos e difíceis de recha-
çar, acotovelando, expondo os gru-
mos entre a lisura das sombras, 
articulando tudo numa gargalha-
da negra, numa misantropia e 
numa repugnância pelo mundo 
que não deixa de ser capaz de o re-
tratar numa escala aproximada 
da sensação do real.  

Como alguém já disse, sempre 
que um autor se perfila como can-
didato a posição de profeta, o que 
lhe deve ser exigido não é que faça 
a previsão de catástrofes, mas que 
seja capaz de anunciar algo de 
verdadeiramente imprevisível, 
ou seja, acontecimentos auspicio-
sos. Num momento em que se ins-
taura com violência uma história 
profana feita de intermináveis 
conflitos e tensões, não é sequer 
permitida a ingénua superstição 
de quem nutre um certo temor as-
trológico e quer ver no apareci-
mento de um cometa no céu o si-
nal indicador de desgraça iminen-
te, pois como demonstrou há 
muito o poeta e teólogo alemão Jo-
hann Peter Hebel, o número de ca-
tástrofes ocorridas nas últimas 
décadas irá sempre ultrapassar 
em muito o de estrelas errantes.

Nas suas intervenções, Houellebecq revela a coragem de ir até ao fim nas especulações para que a sua lucidez o empurra
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Cultura

A
 A mais recente edição da 
publicação académica En-
glish Historical Review traz 

uma crítica da versão inglesa do 
meu livro Salazar: O Ditador que 
se Recusa a Morrer (Leya, 2021) 
assinada por um anterior biógra-
fo do líder autocrático, Filipe Ri-
beiro de Meneses, Professor de 
História na Universidade de 
Maynooth, na Irlanda. Ribeiro de 
Meneses mostra-se insatisfeito, 
para dizer o mínimo, com a forma 
como abordei a figura de Salazar. 
É para mim interessante verifi-
car sua convicção de que para 
produzir algo de válido sobre Sa-
lazar 1) Há livros e autores especí-
ficos que têm de ser consultados; 
2) Usar o Arquivo Salazar é essen-
cial; 3) A ampla condenação do pa-
pel de Portugal no Ultramar e do 
envolvimento nas guerras colo-
niais é recomendada; e 4) Criticar 
o Portugal que emergiu depois de 
Salazar e Caetano é algo que não 
deve sequer ser tentado. 

Diferentes biógrafos de um vul-
to político tão influente e contro-
verso como António de Oliveira 
Salazar irão invariavelmente en-
fatizar diferentes facetas da sua 
vida e do impacto da sua governa-
ção durante a sua vida. O volume 
de 2010 de Filipe Ribeiro de Mene-
ses é rico em pormenores sobre 
as decisões políticas que Salazar 
tomou durante os seus anos no 
poder. Em contraste, eu tento tal-
vez dar mais ênfase ao seu estilo 
de liderança, ao que o sustentava 
filosoficamente, a como moldou 
Portugal, às suas relações políti-
cas, e a como o contexto de um 
mundo em mudança o tornou 
uma figura cada vez menos rele-
vante na política ocidental. 

Li atentamente o livro de Mene-
ses, consultei-o ocasionalmente 
enquanto redigia o meu próprio 
texto, e citei-o algumas vezes. Es-
pero não ser injusto se disser que 
o seu livro está mais dirigido a um 
leitor com um maior interesse por 
política do que ao leitor estrangei-
ro geral, que foi o que tive em 
mente ao preparar a obra. (Foi 
acrescentado novo material à edi-
ção portuguesa a pensar no leitor 
que já possui algum conhecimen-
to do assunto). 

O meu objetivo ao apresentar 
um retrato de Salazar foi estabele-

cer os paradoxos da sua governa-
ção – como uma figura conserva-
dora desprovida de carisma, e 
sem uma forte base política, sub-
meteu um país até então conside-
rado radical à sua vontade políti-
ca durante quase quarenta anos. 
Pareceu-me que mergulhar no 
Arquivo Salazar não adiantaria 
muito a este projeto. Tempo de 
que eu não dispunha seria gasto 
numa demanda para desenterrar 
nova informação e revelações. Os 
papéis de Salazar foram explora-
dos por numerosos historiadores 
e muita informação foi publicada 
mesmo antes de o arquivo ser for-
malmente aberto em 1992. Sem 
dúvida que ainda se escondem 
factos fascinantes nalguma pasta 
obscura que demoraria muito 
tempo a localizar. 
 

Eu tinha a convicção de que 
existia suficiente material em 

bruto no domínio público para 
servir de base a uma avaliação re-
frescante. A explicação para o 
triunfo político inicial de Salazar, 
a sua sobrevivência depois de as 
condições deixarem de favorecer 
a sua forma tradicional de gover-
nação, e o que ele pretendeu fazer 
com o poder que conquistou, pode 
ser tentada. É invulgar que um 
político ou qualquer sistema po-
lítico domine um país durante 

tanto tempo sem que o seu estado 
psicológico e as suas faculdades 
mentais e físicas sejam fortemen-
te afetados. Revisitar a sua vida 
pode suscitar interesse numa épo-
ca em que poucos políticos euro-
peus parecem ser capazes de pro-
duzir um impacto duradouro. A 
maioria deles, na verdade, pare-
cem figuras transitórias que ra-
pidamente caem por terra, para 
logo serem esquecidas. 
 

Defendi que o seu Estado Novo 
era uma ditadura com uma 

particularidade: havia uma tóni-
ca em baixar a temperatura polí-
tica e em banir o melodrama. A 
imagem pública de Salazar apa-
gava-se a si própria e, por longos 
períodos, foi quase invisível. Ha-
via um governo aparentemente 
apolítico mas era representada 
uma peça que envolvia vários in-
teresses. Era difícil retratar o ho-
mem que manobrava por trás dos 
muros da sua residência de São 
Bento e o meu crítico está indubi-
tavelmente certo ao dizer que se-
ria preciso muito mais trabalho 
para que emergisse um retrato 
completo que lidasse em profun-
didade com a personalidade de 
Salazar. 

Havia uma polícia secreta ati-
va que atuava duramente contra 
os opositores que representavam 
uma ameaça séria. Meneses sen-
te que a dimensão repressiva é 
desvalorizada no meu livro. Não 
concordo. A sua implacabilidade 
contra os militantes comunistas, 
particularmente até ao final da 
década de 1940, é sublinhada. Po-
deria ter referido o uso da ‘está-
tua’ como forma de tortura, mas 
refiro vítimas proeminentes da 
repressão como Bento de Jesus 
Caraça e José Dias Coelho, esque-
cidos pelo livro de Meneses. (Ne-
nhum de nós refere Catarina Eu-
fémia). Agostinho Lourenço e os 
seus sucessores à frente da PIDE 
mereceram toda a minha atenção. 
Poderia ter ido ainda mais longe 
na demonstração de que, por mui-
to brutal que pudesse ser, esta não 
era uma força ideológica, mas es-
sencialmente recrutada no exérci-
to e na GNR, e cuja eficiência foi 
diminuindo gradualmente. 

Mais críticas são suscitadas 
por eu não ter usado vários tex-

tos sobre as estruturas e a ideolo-
gia do regime. Mas muita desta 
literatura passou ao lado de qual-
quer avaliação original da figura 
avessa à exposição pública que es-
tava no coração do regime. O meu 
enfoque foi a sua personalidade, 
pensamento, valores e a perspe-
tiva que tinha de Portugal. Isso 
significou que a literatura dedi-
cada às teorias e estruturas polí-
ticas ocupasse apenas uma pe-
quena parte da minha atenção. 
Mas houve vários livros, como 
Salazar e os Milionários, de Pe-
dro Jorge Castro, que lamento 
não ter sequer consultado. 
 

O meu crítico exaspera-se com 
a facilidade com que compa-

rei Salazar à muito menos pode-
rosa Chefe de Estado Britânica, 
a Rainha Isabel II. Mas ambos fo-
ram símbolos de autoridade nos 
respetivos países durante um 
longo período e, ainda que isto 
seja desconcertante para alguns, 
partilhavam vários traços. Com-
parar a abordagem de Salazar à 

sua posição com a da Espanha de 
Franco (e a de alguns líderes de-
mocráticos como De Gaulle) tam-
bém pode trazer ganhos de com-
preensão. 
 

Sem entrar em pormenores, 
Meneses mostra reservas em 

relação ao meu tratamento do pa-
pel de Salazar na Segunda Guerra 
Mundial. Talvez sinta que eu va-
lorizo demasiado as suas qualida-
des de estadista, em detrimento do 
papel desempenhado pelos factos 
que escapavam ao seu controlo, no 
evitar que Portugal fosse invadido 
ou destruído. Está em terreno 
mais firme quando sugere que eu 
poderia ter dedicado mais espaço 
a uma avaliação do papel do regi-
me em África durante a década de 
1960. As opções de Portugal eram 
limitadas pelos constrangimentos 
geopolíticos, mas poderia tê-las ex-
posto com maior clareza. Contu-
do, não concordo que as críticas à 
recusa de Portugal em fazer a des-
colonização tenham de ser uma 
posição quase obrigatória para os 

Um biógrafo lusófilo de 
Salazar responde a um crítico

THOMAS GALLAGHER 
HISTORIADOR

O debate entre 
historiadores sobre 
como lidar com 
Salazar e a sua 
governação  
é bem-vindo.  
As divergências  
são inevitáveis

D
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historiadores. A maioria dos por-
tugueses, exceto os da extrema-es-
querda, até aos anos finais do Es-
tado Novo desejava que Portugal 
mantivesse a sua presença no Ul-
tramar. O Professor Meneses estu-
dou na Irlanda e prosseguiu aí a 
sua distinta carreira académica. 
Trata-se de um país onde a cultu-
ra oficial é fortemente anti-impe-
rialista. Mas mesmo sem aprovar 
a feição severa do imperialismo, é 
defensável (no meu ponto de vis-
ta) argumentar que precipitar a re-
tirada de África tornou-se quase 
tão prejudicial como algumas das 
políticas de Salazar nas colónias. 

Provavelmente nunca me teria 
ocorrido responder à crítica do 
Professor Meneses se não fosse 
um aspeto que ainda não abordei 
– a sua alegação de que demons-
trei uma posição de antagonismo 
em relação ao Portugal de hoje. 
Mostra impaciência para com a 
minha prontidão em criticar a 
capacidade administrativa da-
queles que mandaram em Portu-
gal em tempos recentes. A minha 

opinião de que não houve um 
‘projeto nacional’ como havia no 
tempo de Salazar não cai bem. 
Tal como a minha posição de que 
em certos aspetos a União Euro-
peia pode ser vista como ‘o novo 
Salazar do país, tomando deci-
sões difíceis que os políticos por-
tugueses evitam’. 

A minha insatisfação com o de-
sempenho de muitos decisores na 
3.ª República de modo algum equi-
vale a ter ‘uma relação de antago-
nismo com Portugal’. A classe go-
vernante não deve ser confundi-
da com o país. Durante os piores 
períodos de governação na pri-
meira década deste século, vários 
políticos mostraram maior preo-
cupação em cuidarem dos seus in-
teresses pessoais do que em pro-
porcionar um padrão de serviço 
decente a Portugal e aos seus ci-
dadãos. O meu erro foi talvez ter 
ouvido as queixas de demasiados 
portugueses sobre o tráfico de in-
fluências, o saque de fundos euro-
peus, as falsas privatizações, o au-
mento exponencial da burocracia 

e a incapacidade do sistema judi-
cial para agir adequadamente 
contra criminosos de alto nível. 

A classe política nega aos cida-
dãos de Santa Comba Dão um mu-
seu (mesmo que o seu tom fosse 
crítico) dedicado a assinalar a 
vida do seu mais notável filho. 
Sem dúvida geraria uma abun-
dante receita que poderia ajudar 
a melhorar um recanto desfavo-
recido de Portugal. Mas na práti-
ca ‘a partidocracia’ faz a Salazar 
um enorme (e imerecido) favor: é 
muitas vezes a conduta lamentá-
vel dos líderes da classe política, 
mais do que qualquer admiração 
fervorosa de Salazar na socieda-
de, que lhe permite continuar a 
ser uma referência para muitos 
portugueses. 

Para matar de vez o mito de Sa-
lazar, talvez fosse necessária a en-
trada para o governo de conser-
vadores sem nostalgia pelo Esta-
do Novo mas determinados em 
levar a cabo mudanças que signi-
fiquem que a prioridade é a me-
lhoria da vida dos cidadãos no 
seu conjunto e não beneficiarem 
parasitariamente de interesses 
velados. 

Enquanto conservador, eu 
próprio veria com bons olhos 
esse acontecimento. O interesse 
por Salazar provavelmente dimi-
nuiria – o que talvez não fosse 
mau – e Portugal testemunharia 
reformas há muito devidas, que 
libertariam as energias dos por-
tugueses, reformas essas que 
têm sido sufocadas pela classe 
governante. O Estado Novo e o 
seu sucessor político perderiam 
importância; e novos pontos de 
referência identificados com o 
progresso poderiam eclipsar an-
teriores episódios controversos 
da História de Portugal. Mas en-
quanto a 3.ª República agir como 
age, funcionará como o princi-
pal motor de propaganda a Sala-
zar. Mantém a sua memória viva 
através do seu desempenho in-
glório e permite que livros con-
trastantes como o do Professor 
Meneses, o meu e outros que 
apareceram no início de 2020, 
encontrem eco nos leitores. 

O debate entre historiadores 
sobre como lidar com Salazar e 
a sua governação é bem-vindo. 
As divergências são inevitáveis. 
Para que desse processo de rea-
valiação histórica possam sur-
gir novas perspetivas é preferí-
vel não impor condições rígidas 
sobre o que pode ser dito e escri-
to, nem sobre como exatamente a 
pesquisa deve ser feita.

Para o Padre Anselmo Borges 
e o Doutor Nogueira da Silva 

 

1.
Basta olhar para o 
mapa. Um para o mapa: 
um exército inimigo 

que domine o Tibete chegará 
ao ‘coração da China’ a brin-
car. (E em que país ‘amigo’ se 
refugiou o Dalai Lama?). E no 
Tibete nascem os três grandes 
rios que dão 90% da água que 
os chineses consomem. Tibe-
te, as ‘fontes da China’. 

Basta saber História: só nas 
duas maiores invasões da Chi-
na morreram 100 milhões de 
chineses. E as invasões foram 
recorrentes num passado de 
3000 anos. 

‘Branco é, galinha o põe’. A 
China nunca abandonará o Ti-
bete. (E a quem o entregaria? 
À Índia, aos EUA?) 
 

A China irá dar, isso sim, 
mais autonomia ao Tibete, 

como a dará a todas as regiões. 
Precisa disso para a interação 
entre elas, fundamental para 
o seu desenvolvimento, como 
Deng viu. Tal como aconteceu 
na Europa, ‘naturalmente’ fra-
cionada em nações (não só 
pela geografia), fator determi-
nante no ‘Milagre europeu’. 

Dará mais autonomia se... os 
EUA (e a decadente Europa, 
que arrastam) deixarem de in-
terferir como têm feito em 
Hong Kong, por exemplo. Se... 
a América e a Europa perce-
berem como devem (con)viver 
com o desenvolvimento expo-
nencial da China e a sua ree-
mergência internacional. Que 
não é uma peripécia passagei-
ra, mas um dado, uma condi-
ção que é imperativo integrar 
rapidamente. 
  

A ligação à China é cada 
vez mais desejada pelos ti-

betanos. E isto porque o Tibe-
te foi desde sempre um Esta-
do teocrático esclavagista - 
exotismo muito apreciado, 
claro, pelos ‘libertadores’ oci-
dentais bem instalados nas 
suas poltronas. E os tibetanos 
que se lixem!  

E hoje? Hoje é uma região 
em grande desenvolvimento, a 
beneficiar do enriquecimento 

e da presença da China no 
mundo. Uma linha férrea – im-
pensável, a 5000 metros de alti-
tude – permite uma ligação 
quatro vezes por dia entre 
Lhasa e Pequim, isto é, ao 
mundo! 
 

A imensa região que vai do 
planalto tibetano à fron-

teira com os Estados islâmicos, 
ao Cazaquistão, é a fronteira 
vulnerável da China. Depois é 
o Xijiang, onde começava a an-
tiga Rota da Seda e hoje passa 
a nova Rota que liga o comér-
cio chinês ao Paquistão e ao 
porto de águas profundas que 
aí estão a construir. Xijiang 
onde, desde há muito, os tali-
bãs tentam infiltrar-se. E a se-
guir a Grande Muralha, a bar-
reira artificial começada a 
construir no tempo do primei-
ro imperador.  

Será preciso tanta especula-
ção, tantos comentadores, 
para saber o que foi o minis-
tro chinês dizer aos talibãs 
(depois de os EUA assumirem 
que iriam sair)? «Não se atre-
vam a entrar na China». 
Abençoado! 

Para saberem mais, leiam 
Prisioneiros da Geografia, 
de Tim Marshall (que é da Saí-
da de Emergência e não da 
Gradiva…). Mas não se esque-
çam de acrescentar ao título o 
que acrescentei aqui: ...e da 
História. 
 

2.Alguns amigos com-
preenderam o artigo O 

Fato de Xi Jinping. Dois deles 
fizeram-me uma observação 
arguta. Na recente visita ao 
Tibete, o Presidente chinês 
usou ao pescoço uma estranha 
estola branca. Confirmei com 
amigos ‘chineses’: nunca al-
gum chinês, dirigente ou não, 
usou tal artefacto. O Padre An-
selmo Borges explicou-me a 
origem da estola e do seu uso: 
na Roma Antiga era símbolo 
do poder imperial, e foi adota-
da depois pela Igreja Romana 
como símbolo da autoridade... 
sagrada dos bispos! O Doutor 
Nogueira da Silva lembrou-me 
o resto: a iminência da escolha 
do novo Dalai Lama. É preci-
so dizer mais?

Prisioneiros da 
Geografia... e da História

GUILHERME VALENTE 
TAUTOLOGIAS
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Cartaz
Espetáculos e Exposições Desporto na TV

ROCÍO MÁRQUEZ 
Sáb. 21h30  
C. Cultural de Lagos 
Uma das vozes  
mais importantes  
do flamenco  vai apresentar o seu último 
e premiado álbum «Visto en El Jueves».

PANDEMIA THE NEW ART FEST 
Até 30 de setembro 
M. N. de História Natural e da Ciência, Lx 
Uma exposição coletiva que pretende inva-
dir os vários espaços do museu com traba-
lhos de arte, tecnologia e ciência, centrados 
no tema pandemia.

OUT JAZZ NO JARDIM BOTÂNICO 
TROPICAL 
Sáb. 17h00 
Jardim Botânico Tropical, Lisboa 
O festival Somersby Out Jazz está de re-
gresso à capital. Leote, The Analog Music 
Project e señor Pelota.

UM MUNDO LÚDICO 
À ESPREITA 
Até 12 de set. Grátis 
Museu do Oriente, Lx 
Exposição 
retrospetiva dos 45 anos de produção 
artística de Teresa Cortez.

CASA DO CAPITÃO PANDEMÓNIO 
STUDIO TAKES OVER  
CASA DO CAPITÃO 
Sáb. 10h00 
NOREN é uma exposição colectiva com a par-
ticipação de 10 artistas. 10 peças inspiradas 
pelas tradicionais cortinas japonesas noren.

JACK 
Até 27 de agosto 
Quinta da Ribafria, 
Sintra 
Nas ruas de White-
chappel corre o rumor de que um monstro 
anda à solta. 

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO 
Dom., 12h00, RTP 1 
As Olimpíadas de Tóquio’2020 estão prestes 
a chegar ao seu fim, e a cerimónia de en-
cerramento acontecerá, novamente, no Es-
tádio Olímpico da capital japonesa.

BARCELONA  
X JUVENTUS 
Dom., 20h30,  
Sport TV 3 
A poucos dias do início 
das respetivas ligas, o Barça e a Juventus rea-
lizam um dos últimos jogos de preparação.

MOREIRENSE  
X BENFICA 
Sáb., 18h00, Sport TV 1 
O Benfica arranca a 
nova temporada com 
uma visita ao Moreirense, depois do tercei-
ro lugar na época anterior.

VOLTA A PORTUGAL 
Sáb. e Dom, 15h00, RTP 1 
Está a decorrer a 82.ª edição da Volta a Por-
tugal, e as etapas 3 e 4 acontecem neste fim 
de semana, respetivamente, entre a Sertã 
e a Covilhã, e entre Belmonte e a Guarda.

GRANDE PRÉMIO DE ESTÍRIA  
- MOTOGP 
Dom., 13h00, Sport TV 2 
Está de volta o Campeonato Mundial de Mo-
toGP, e com ele a surpresa da reforma de Va-
lentino Rossi. Em Estíria, Miguel Oliveira 
procurará manter a boa série de resultados.

FC PORTO 
X BELENENSES SAD 
Dom., 18h00,  
Sport TV 1 
Também o FC Porto dá 
início à temporada neste fim de semana, 
com a receção ao Belenenses SAD.

Filmes e Séries

FEVEREIRO 
De Kamen Kalev 
Narra três períodos dis-
tintos da vida de Petar, 
um pastor na zona rural 
da Bulgária de leste. Prestando homenagem 
à simplicidade da existência do ser humano.

Estreias nas Salas

UMA FAMÍLIA DE DOIDOS 
De Jean-Patrick Benes 
Dois adolescentes e uma miúda de 7 anos  
estão a enlouquecer os seus pais. Uma ma-
nhã, ao acordar, tudo muda de figura. Ago-
ra, a miúda de 7 anos está no corpo do pai e 
o pai está no corpo do seu filho adolescente.

A NOITE DOS REIS 
De Philippe Lacôte 
Um jovem é enviado 
para MACA, uma 
prisão no meio da flo-
resta da Costa do Marfim governada pe-
los reclusos. 

BIGFOOT JÚNIOR 
Sáb. 11h55 I Cinemundo 
Adam, um rapaz de 13 anos, embarca numa 
épica aventura para descobrir o mistério que 
envolve o seu pai, desaparecido desde sem-
pre. Ao chegar à floresta, todos os animais o 
reconhecem como filho do lendário Bigfoot.

ÚLTIMO TANGO 
EM HALIFAX 
Ter. 22h00 I RTP2 
Uma série britânica. 
Alan e Celia, ambos 
viúvos e nos seus 70 anos de idade, reen-
contram-se passados quase 60 anos.

A COMUNA 
Dom. 22h10 I AMC 
Erik e Anna são um 
casal com um sonho: 
juntos com a sua filha 
Freja montam uma comuna no casarão de 
Erik, no bairro mais chique de Copenhague. 

GRANDES SEGREDOS DA HUMANIDADE 
Qua. 22h15 I História 
Série ao longo de 5 episódios analisa a fun-
do histórias fantasiosas como a de 
Mothman, o Triângulo das Bermudas, 
Lenda de Átila, Santo Graal e o tesouro 
de Nibelung.

PINÓQUIO 
Sex. 21h30 I TVCine Top 
Gepetto é um velho carpinteiro que cria 
uma marioneta e vê algo mágico acontecer: 
ela ganha vida, começa a falar, a andar, a co-
mer e a correr como qualquer criança. Cha-
ma-o de Pinóquio e cria-o como seu filho.

RECICLAR 
Sex. 22h30 I Casa e 
Cozinha  - Estreia 
Quinta temporada. 
Chus Cano, a famosa 
especialista em restauro que transforma 
móveis em mau estado em peças funcionais.

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA 
De Phillip Noyce 
A arrepiante história verídica de um jovem 
do FBI, recém-casado que é destacado para 
uma cidade de montanha, no Kentucky. Ele 
acaba por envolver-se num caso ilícito com 
uma mulher pobre.

LAÇOS DE 
FAMÍLIA 
De Daniele Luchetti 
Nápoles, início dos 
anos 80. Aldo e Vanda 
vão separar-se, depois de ele revelar que 
está a ter um caso. 

CONTOS DE UM VERÃO NEGRO 
De Damiano D’Innocenzo 
Um filme que espelha o premente vazio 
existencial da sociedade contemporânea, 
tendo como pano de fundo as dinâmicas 
disfuncionais, de poder e submissão, entre 
pais e filhos.

Sudoku
Sudoku 1

Sudoku 1                                            Sudoku 2                                             Sudoku 3 

Soluções

Sudoku 2 Sudoku 3

Sudoku 1                                            Sudoku 2                                             Sudoku 3 



5 AGENDAS CLÁSSICAS, COM O ESTILO E POSITIVISMO WONDER DE SEMPRE

As agendas da Mr. Wonderful são a imagem da marca e a melhor forma de começar setembro com o pé direito.  Ainda por cima, este ano há 
mais variedade do que nunca: 3 agendas clássicas e 2 agendas clássicas pequenas, 2 de vista diária e 3 de vista semanal, com o mesmo interior 
mas com diferentes capas à escolha, planificadas de setembro de 2021 a setembro de 2022 e que incluem autocolantes, abas separadoras, 
jogos, calendários, compartimento de cartão para toda a tua papelada, planificador mensal no início de cada mês e muitas outras surpresas. 

Duas agendas Sketch, com o estilo mais irreverente do que nunca.

À VENDA NA NOSSA LOJA ONLINE MR.WONDERFUL,  
ASSIM COMO EM TODOS OS PONTOS DE VENDA

COLEÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES 
2021-2022
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E
m 490, a Pérsia inva-
diu a Grécia pela pri-
meira vez. Dario I vi-
via na obsessão de 
vergar os seus vizi-
nhos e enviou na fren-

te das suas tropas os seus gene-
rais mais famosos, Dartis e Arta-
fernes. Viajaram numa frota 
impressionante através do Egeu 
e, dominada a Ática, programou 
um desembarque em Maratona, 
nos arredores de Atenas, um lu-
gar mágico no qual os olhos cami-
nham por um mar azul-turquesa 
até atingirem um horizonte azul-
-impossível que quase cega quem 
nele fixa o olhar. 

Os atenienses tinham consciên-
cia da sua inferioridade. Apela-

ram pela ajuda de Esparta, mas 
os espartanos celebravam um fes-
tival bem mais importante do que 
deter os persas. Responderam que 
não lhes dava jeito marcharem a 
direção a oriente. E, assim, os ate-
nienses ficaram por sua própria 
conta. Algo que não abalou o oti-
mismo do general Milcíades, que 
ficara famoso mais pela forma ha-
bilidosa como guiava quadrigas 
do que como se batia em batalha. 
Mas Milcíades tinha uma cora-
gem que fazia fronteira com a in-
consciência, algo que o tornava 
temível. Apesar de em menor nú-
mero, o exército de Atenas lan-
çou-se com um descaramento di-
vino sobre os seus inimigos. Não 
foi preciso muito tempo para que 

os persas entrassem num pânico 
confuso e fugissem para os navios 
nos quais tinham chegado, embo-
ra muitos deles fossem chacina-
dos durante a retirada. Maratona 
tornou-se o local que provava a to-
dos os povos que os persas não 
eram invencíveis. 

Se lermos Heródoto, o grande 
historiador grego, ficamos a saber 
que, após a vitória extraordinária, 
que protegeu a capital Atenas, um 
fulano bem conhecido por ser um 
corredor emérito, Pheidippides, 
ou Philippides, exatamente o mes-
mo que percorrera o percurso até 
Esparta para ouvir um não ao pe-
dido de auxílio, foi escolhido para 
correr entre Maratona e Atenas 
para avisar o povo ansioso da vi-
tória formidável. Se entre Atenas 
e Esparta e volta cumprira algo 
como 240 quilómetros, esta nova 
missão era uma brincadeira para 
meninos: 40 quilómetros. Foi com 
o peito leve como uma pena que se 
fez ao caminho. Levava uma pala-
vra mágica para o grupo de ma-

gistrados que esperava ansiosa-
mente por notícias: «nikomen» 
(vencemos!). 

 
De Philippides a Spiridon 
Philippides era o que se chamava 
um hemeródromo, isto é, um cor-
reio. Correr de um lado para, tra-
zendo e lavando notícias, era a 
sua profissão. Mas nesse dia, a ex-

citação da batalha terá bulido 
com o seu sistema cardiovascular. 
Ao chegar a Atenas, completa-
mente esgotado, deixou-se cair na 
escadaria do Partenon suspiran-
do «nikomen» antes de cair para 
o lado vitimado por um ataque 
cardíaco. 

Há um grande número de ver-
sões sobre a história de Philippi-
des, de Heródoto a Plutarco, cujas 
vidas foram separadas por quase 
500 anos. O próprio nome é encon-
trado nas mais diversas formas. 
Muitos, muito anos mais tarde, 
quando os homens resolveram re-
cuperar os Jogos Olímpicos, com 
a primeira edição da era moder-
na a ter lugar em Atenas, como 
seria de esperar, em 1896, um 
francês chamado Michel Bréal, 
conseguiu convencer o barão de 
Coubertin e o Comité Olímpico 

D esporto

A prova mais nobre dos Jogos Olím-
picos nasceu do mito de Philippides 
e da Batalha de Maratona entre gre-
gos e persas no ano de 490.

F
O

T
O

S
 D

R

MARATONA 
CORRER 
ATÉ MORRER 
Afonso de Melo 
afonso.melo@nascerdosol.pt

Spiridon Louis - primeiro vencedor da Maratona Olímpica

 
Foi também  
um grego  
que venceu  
a primeira  
maratona dos  
Jogos Olímpicos 
– Spiridon Louis
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A Batalha da Maratona

Internacional a concluírem os 
Jogos com uma corrida que re-
petisse o percurso de Philippides 
de Maratona a Atenas – inicial-
mente 40km exatos, hoje em dia 
45km195m. A ideia foi acolhida 
com entusiasmo. 

Vinte e cinco atletas apresenta-
ram-se à partida, a grande maio-
ria desconhecendo por completo a 
violência a que iriam ser sujeitos. 
Alguns arrependeram-se mesmo 
antes de a prova começar. Só par-
tiram 17. Com quilómetro e meio 
percorrido, Albin Lermusiaux se-
guia valentemente no comando, 
seguido pelo australiano Ted 
Flack e pelo norte-americano 
Arthur Blake. O ritmo que impu-
seram desde cedo revelou-se as-
sassino. Blake ficou-se pelo quiló-
metro 23, Lermusieux caiu ao qui-
lómetro 32. De passada regulada, 

tranquila, o grego Spiridon Louis 
chegara-se à frente e perseguia 
Flack cada vez mais de perto. 

A quatro quilómetros do fim, 
foi a vez de Flack, a deitar os bofes 
pela boca, baixar os braços e en-
costar-se a uma oliveira para não 
cair redondo no chão. Spiridon 
Louis era o dono da primeira ma-
ratona olímpica com 2h58m50s, 
seguido por outro grego, Chari-
laos Vasilakos, com o tempo de 
3h06m03s. Orgulho grego! 

Nascido em Marousi, no dia 12 
de janeiro de 1873, pastor de ove-
lhas e aguadeiro, tornou-se um 
herói grego até aos dias de hoje. 
Nos Jogos Olímpicos de 1936, foi 
vítima de uma fotografia assassi-
na, entregando a Adolf  Hitler um 
ramo de oliveira. Morreria qua-
tro anos mais tarde, ainda antes 
da invasão da Grécia pelos nazis.

Philippides entregando a folha da paz e anunciando a vitória

A
té hoje não há quem nos 
consiga contar todos os 
pormenores da morte de 

Ottavio Bottechia. Cada um atira 
aos sete ventos a teoria que lhe 
agrada e isso é tão típico do géne-
ro humano como o visco é próprio 
dos batráquios. Oitavo filho de 
uma família indigente de nove ir-
mão, Ottavio praticamente não 
frequentou a escola. A fome gras-
sava lá por casa e cada um tinha 
de contribuir como pudesse. Era 
ainda um menino de seis anos 
quando se tornou aprendiz de sa-
pateiro. Como era de têmpera rija 
e alargava a olhos vistos, o pai em-
purrou-o para a construção civil. 
É por essa altura que aprende a 
andar de bicicleta e fica absoluta-
mente fascinado com aquela ideia 
de equilíbrio em movimento que 
lhe marcará a vida para sempre. 

A I Grande Guerra atira Otta-
vio Bottechia para os bersaglieri 
e para os ideais socialistas. Cria-
dos no Reino da Sardenha, onde 
o dinheiro abundava tanto como 
em casa dos Bottechia, em San 
Martino de Colle Umberto, não 
longe de Veneza, os bersaglieri, 
como os seus chapéus largos, de 
penacho orgulhoso, ganharam o 
respeito de toda a Itália, sobretu-
do no período da Unificação, 
quando entraram em Roma pela 
Porta Pia, no dia 20 de Setembro 
de 1870, exibindo um garbo sober-
bo, de fazer inveja a qualquer ou-
tro grupo militar. 

Na I Grande Guerra, dos 210 
mil elementos dos bersaglieri en-
viados para a frente de combate, 
32 mil foram mortos e 50 mil fica-
ram estropiados, o que serviu 
para que o respeito em seu redor 
crescesse à velocidade com que o 
sangue se espalhava pelas trin-
cheiras. Ottavio viveu peripécias 
durante o conflito dignas de fazer 
inveja a Miguel Strogoff  e Rocam-
bole juntos. O facto de se sentir 
tão confortável em cima de um se-
lim como na sala lá de casa, fez 
com que fosse nomeado correio. 
As bombas rebentavam à sua vol-
ta e as balas silvavam-lhe aos ou-
vidos enquanto Bottechia pedala-
va furiosamente por entre cadá-
veres e moribundos que gritavam 
de forma lancinante. Apanhou 
malária, chegou a ser capturado, 
foi suficientemente expedito para 
escapar aos seus algozes e pôs-se 

ao fresco, regressando às linhas 
italianas onde foi tido como um 
herói e medalhado a preceito. 

 

De volta ao conforto do lar, que 
não era tão confortável como 

isso, convenhamos, voltou à sua 
função de carregador de de tijo-
los, vivendo uma existência sem 
história junto da sua mulher e dos 
seus três filhos. Mas a sua fama 
de ciclista emérito já não lhe per-
mitia uma existência sossegada 
como seria sua vontade. Certo dia, 
bateu-lhe à porta um certo Teodo-
ro Carnielli, presidente de um clu-
be da região do Venetto. Trazia-
-lhe uma oferta: uma bicicleta mo-
derna, nova em folha. E trazia-lhe 
um desafio: participar em provas 
velocipédicas. 

Em 1923, Otta-
vio Bottechia 
participa na Vol-
ta à Itália. Não 
tem equipa, cor-
re sozinho, ob-
tém um espanto-
so quinto lugar. 
Num abrir e fe-
char de olhos, 
convidado pelo grande ciclista 
francês Henry Pélissier, junta-se 
à equipa do Automoto-Hutchison. 

 

Ottavio tem 29 anos e um mun-
do inteiro na sua frente. Final-

mente, consegue aprender a ler e 
a escrever, coisa que a escola não 
lhe dera.  Deixa-se encantar pelo 
panfletos de propaganda anti-
-Mussolini, desperta a sua alma 
revolucionária, está disposto a lu-
tar novamente, agora em nome  da 
Liberdade. Nesse mesmo ano, ga-
rante o segundo lugar na Volta a 
França, logo atrás de Pélissier, e a 
sua fama percorre toda a Itália 
como uma aragem fresca do 
Adriático. O próprio Mussolini 
está encantado com Ottavio, re-
presentante dessa classe que fez 
de Roma dona de meio mundo. 

No ano seguinte, Ottavio foi su-
persónico: ganhou a Volta a Fran-
ça carregando com a camisola 
amarela da primeira à última eta-
pa. Nunca um italiano ganhara o 
Tour. Bottechia ganhou novamen-
te, na edição seguinte. E, de um 
momento para o outro, a vida co-
meçou a correr-lhe mal. 

No dia 23 de maio de 1927, o seu 
irmão Giovanni foi atropelado 

enquanto pedalava na sua bicicle-
ta. Morte imediata. No dia 3 de ju-
nho, Ottavio é encontrado por um 
camponês. Enfiado num fosso 
macabro, com dificuldade em ex-
primir-se, está gravemente feri-
do e completamente ensanguen-
tado. Tem vários ossos fraturados 
além de um fortíssimo trauma-
tismo craniano. Supõe-se, a prin-
cipio, que lhe terá sucedido a 
mesma coisa do que a Giovanni, 
mas, encontrada não muito lon-
ge, a bicicleta de Ottavio não apre-
senta qualquer dano. É carrega-
do para a taberna mais próximas, 
mas não se consegue exprimir. O 
padre da terra dá-lhe a extrema-
-unção. Segue para o hospital de 
Gemona mas só para morrer em-

brulhado em lençóis limpos e 
num mistério para o qual nin-
guém tem resposta. Uns anos 
mais tarde, um mafioso italiano 
de Nova Iorque, confessou no lei-
to de morte ter assassinado os 
dois irmãos Bottechia, Ottavio à 
pedrada. «Estava a roubar 
uvas», justificou, embora não 
haja uvas em Junho 

No seu funeral não apareceu 
ninguém. Havia demasiado 
medo. Sussurrava-se a cada es-
quina que fora eliminado pelos 
fascistas. Tornara-se demasia-
do incómodo com a sua popu-
laridade. 

afonso.melo@newsplex.pt

Um silêncio de morte para Ottavio... 

AFONSO DE MELO
O MUNDO EM CALÇÕES

Ottavio Bottechia 
foi o primeiro  
italiano  
a vencer o Tour.  
Meio-analfabeto, 
encantou-se  
pela propaganda  
anti-Mussolini
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Está de volta o campeonato nacio-
nal de futebol, e com ele toda a 
emoção do principal escalão pro-
fissional – a Primeira Liga, agora 
chamada Liga Bwin. 

Se as hostilidades foram aber-
tas na noite de sexta-feira, quan-
do o Sporting CP – campeão em tí-
tulo – recebeu o Vizela, o fim de 
semana vai também ser o palco 
dos primeiros jogos desta tempo-
rada 2021/22, com ênfase nos con-
frontos entre Benfica e Moreiren-
se, e FC Porto e Belenenses SAD. 

A partir das 18h, o jogo entre 
‘encarnados’ e Moreirense come-
ça, em Moreira de Cónegos, e uma 
nuvem cinzenta paira sobre a me-
mória das ‘águias’ para este jogo. 
Sim, a moral está em alta devido 
à vitória por 2-0 frente ao Spartak 
de Moscovo, a contar para a ter-
ceira pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões, mas Moreira de Cóne-
gos foi o local onde o Benfica per-
deu dois pontos, em fevereiro des-
te ano, ao empatar a uma bola 
com o Moreirense. 

Agora, no arranque desta nova 
época, com certeza que nenhuma 
das duas equipas irá querer dei-
xar para trás esses importantes 
pontos, e especialmente o Benfi-

ca, que não foi mais longe do que 
um terceiro lugar em 2020/21, 
uma marca frustrante para o re-
gresso de Jorge Jesus aos coman-
dos técnicos da equipa. 

João Mário é a mais importan-
te estreia na equipa, e já deu que 
falar no jogo frente ao Spartak, 
assistindo Rafa Silva para o pri-
meiro golo da partida. Contra o 
Moreirense, no entanto, o ex-
-Sporting não vai poder jogar, 
devido a castigo, tal como Hel-
ton Leite.  

Ainda assim, os olhos estarão, 
caso seja convocado, sobre o ucra-
niano Roman Yaremchuk, que 
custou 17 milhões de euros aos co-
fres do Benfica, e que poderá fa-
zer a sua estreia oficial em Morei-

ra de Cónegos. Aliás, esta foi mes-
mo a convicção de Jorge Jesus 
que, em conferência de imprensa, 
explicou que «a ideia de o  [Ya-
remchuk] trazer para cima, 
para Moreira de Cónegos, foi a 
pensar que ele poderá ser útil 
amanhã [hoje] no jogo». 

Também em antevisão ao jogo 
de hoje, João Henriques, treina-
dor do Moreirense, augurou um 
«jogo do gato e do rato, sempre 
de forma muito competitiva». 
Ainda assim, o técnico não inven-
tou, e manteve os pés assentes na 
terra. «Respeitamos um adver-
sário que tem muito mais res-
ponsabilidade do que nós nes-
te jogo. É vital no Moreirense 
continuar dentro do que tem 
feito nos últimos anos, atingir 
a manutenção o mais cedo pos-
sível», assegurou, antes de garan-
tir que, apesar de o Benfica ter 
«treinador e jogadores mais ex-
perientes» e ser favorito, o Mo-

reirense «quer discutir sempre 
os três pontos». 

Fora do plantel do Moreirense 
estarão Rodrigo Conceição, a 
cumprir um jogo de castigo que 
ficou pendente de uma suspensão 
da época passada, e Pedro Ama-
dor e Jambor, por lesão.  

Já Jorge Jesus foi honesto e su-
cinto sobre a sua preparação para 
o jogo, garantindo que, depois de 
chegar de Moscovo, foi pouco o 
tempo para preparar a partida 
frente ao Moreirense, aproveitan-
do-se ainda da «vantagem» de a 
equipa já se conhecer bem. Para o 
técnico ‘encarnado’, a prioridade 
está na segunda mão da pré-elimi-
natória europeia, a 10 de agosto. 

 
Belenenses SAD no Dragão 
Já no domingo, é a vez de Bele-
nenses SAD e FC Porto se enfren-
tarem, marcando o primeiro 
jogo da temporada para as duas 
equipas. A partida vai decorrer 
no Estádio do Dragão, onde ape-
nas 16 mil lugares poderão ser 
ocupados, devido às limitações 

impostas pelo combate à pande-
mia da covid-19. 

Mais uma temporada com Sér-
gio Conceição aos comandos da 
equipa se avizinha (a quinta), após 
alguns meses de incerteza sobre 
se o técnico ficaria ou não na cida-
de do Porto. Os ‘dragões’ mantive-
ram a equipa praticamente intac-
ta, relativamente à época anterior, 
com a importante contratação de 
Grujic, que chegou do Liverpool. 
Ainda assim, mantém-se a incer-
teza sobre se o internacional sér-
vio poderá jogar frente ao Belenen-
ses SAD ou não, devido a um ede-
ma num tendão da coxa esquerda, 
que o jogador contraiu na partida 
frente ao Lyon. Também na dúvi-
da está Uribe. Os ‘dragões’, por ou-
tro lado, não vão poder contar com 
o internacional maliano Moussa 
Marega, uma baixa de peso, já que 
o mesmo rumou para o Al-Hilal da 
Arábia Saudita.  Novidades no 
plantel são, ainda assim, o brasi-
leiro Pepê, chegado do Grêmio, e 
Fábio Cardoso, formado no Benfi-
ca, que chega do Santa Clara.

DesportoDesporto

Que comece  
o campeonato! 
O campeão em título Sporting CP recebeu o Vize-
la na sexta-feira. Hoje, o Benfica vai até Moreira 
de Cónegos, e o FC Porto recebe o Belenenses SAD 
no domingo.

José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt
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1.º 0 pts 
0

2.º 0 pts 
0

3.º 0 pts 
0

4.º 0 pts 
0

5.º 0 pts 
0

6.º 0 pts 
0

7.º 0 pts 
0

8.º 0 pts 
0

9.º 0 pts 
0

10.º 0 pts 
0

11.º 0 pts 
0

12.º 0 pts 
0

Sporting-Vizela
FC Porto-Belenenses
Moreirense-Benfica

Fátima Lopes
Estilista

Sílvia Rizzo
Actriz1.ª jornada

JOKER

APOSTAS 2021/2022

Apostas nos
4 primeiros

4
3
2
1

Bagão Félix
Economista

Hélio Loureiro
Chef

Rui Ochôa
Fotógrafo

Miguel Henrique
Advogado

Nunes Liberato
Economista

Ricardo Cardoso
Juiz

Sandra Felgueiras
Jornalista

4 - 0
3 - 0
0 - 2

Benfica
FC Porto
Sporting

Sp. Braga

2 - 0
2 - 1
0 - 3

Benfica
Sporting
Fc Porto

Sp. Braga

2 - 0
3 - 0
1 - 2

FC Porto
Sporting
Benfica

Sp. Braga

3 - 1
2 - 1
1 - 2

Sporting
Benfica

FC Porto
Sp. Braga

3 - 0
3 - 0
1 - 2

Benfica
FC Porto
Sporting

Sp. Braga

1 - 0
2 - 1
1 - 2

Benfica
Fc Porto
Sporting

Sp. Braga

2 - 0
2 - 0
0 - 1

Benfica
Fc Porto
Sporting

Sp. Braga

2 - 0
2 - 0
0 - 2

Benfica
Fc Porto
Sporting

Sp. Braga

2 - 0
2 - 0
0 - 2

FC Porto
Sporting
Benfica

V. Guimarães

1 - 0
3 - 0
1 - 1

FC Porto
Benfica
Sporting

Sp. Braga

2 - 1
1 - 1
1 - 2

Sporting
Sp. Braga

Benfica
FC Porto

2 - 0
2 - 0
1 - 2

Benfica
FC Porto
Sporting

Sp. Braga

Sílvio Cérvan
Advogado

João B. Duarte
Adminstrador

Manuel Monteiro
Prof. U. Lusíada

VItória certa No regresso da Primeira Liga, todos os apostadores acreditam na vitória do Sporting frente ao VIzela. Para o primeiro lugar, as apostas são variadas.

PORTUGAL 1ª JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 


Sporting-Vizela                       06/08 (20h15) 
Arouca-Estoril                         07/08 (12h45) 
Moreirense-Benfica                    07/08 (18h) 
Marítimo-Sp.Braga                07/08 (20h30) 
Tondela-Santa Clara              08/08 (15h30) 
V. Guimarães-Portimonense 08/08 (15h30) 
FC Porto-Belenenses                08/08 (18h) 
Paços Ferreira-Famalicão   08/08 (20h30) 
Gil Vicente-Boavista              09/08 (20h15)

1

1
1
1
2
3
1
1
3

FRANÇA 1ª JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 


Mónaco-Nantes               06/08 (20h45) 
Lyon-Brest                              07/08 (16h) 
Troyes-PSG                            07/08 (20h) 
Rennes-Lens                          08/08 (12h) 
Bordéus-Clermont                08/08 (14h) 
Nice-Reims                             08/08 (14h) 
St. Étienne-Lorient                08/08 (14h) 
Estrasburgo-Angers             08/08 (14h) 
Metz-Lille                                08/08 (16h) 
Montpellier-Marselha       08/08 (19h45)

2

2
2
2
2
2
2
2
2

O Benfica vai hoje enfrentar o Moreirense, a Norte do país
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Antes da ida da missão portuguesa 
para os Jogos Olímpicos de Tó-
quio’2020, foi anunciado que o in-
vestimento nesta edição foi de 18,5 
milhões de euros, um aumento de  
13,5% face aos Jogos do Rio, em 
2016 (16 milhões de euros). No mo-
mento da partida, estimava-se que 
Portugal poderia arrecadar duas 
medalhas nos Jogos. 

Pois parece que os prognósticos 
foram pouco otimistas, já que Por-
tugal arrecadou, até à hora de fe-
cho desta edição, quatro medalhas, 
e não ficou muito longe de chegar 
à quinta, na madrugada de sexta-
-feira, quando João Vieira fechou 
os 50 quilómetros de marcha no 
quinto lugar. Tal como Auriol 
Dongmo, que teve de se contentar 
com o quarto lugar no lançamen-
to do peso, a apenas 5 centímetros 
do bronze.  

Vieira, de 45 anos, surpreendeu 

na modalidade, que, segundo anun-
ciou o próprio Comité Olímpico In-
ternacional, teve a sua última edi-
ção em 2021. Esteve sempre no gru-
po que ameaçou a liderança, mas 
ficou às portas do pódio. 

Ainda assim, Jorge Fonseca, Pa-
trícia Mamona, Fernando Pimen-
ta e Pedro Pablo Pichardo assegura-
ram o aumento do ’medalheiro’ 
português nos Jogos, que arrecada 
agora, no total, 28 medalhas olím-

picas. Foram também os protago-
nistas daquela que foi a melhor par-
ticipação de sempre de Portugal 
nos Jogos Olímpicos. Pichardo, 
com a marca de 17,98 metros no tri-
plo salto, conquistou a única meda-
lha de ouro portuguesa nestes Jo-
gos, batendo o recorde nacional. 

Já Patrícia Mamona arrecadou 
a prata, na mesma modalidade, 
com um salto de 15,01 metros, fus-
tigado pelo ouro da atleta vene-

zuelana Yulimar Rojas, que voou 
15,67 metros. 

As histórias do bronze de Jorge 
Fonseca no judo, que não evitou 
um passo de dança para celebrar a 
vitória, e do bronze de Fernando 
Pimenta em K1 1000 metros, não fi-
caram de fora. 

 
Conclusão 
Está praticamente concluída a 
participação de Portugal nestes 

Jogos Olímpicos, que acabam no 
domingo, dia 8, com uma cerimó-
nia de encerramento com início 
marcado para o meio-dia. Até lá, 
no entanto, a ciclista de pista Ma-
ria Martins ainda vai entrar em 
ação, na madrugada desse mes-
mo dia. Já na madrugada de sá-
bado, depois da hora de fecho 
desta edição, Portugal procura 
mais uma medalha na maratona 
feminina, bem como nas meias-
-finais de K4 500 metros. 

 
Momentos marcantes 
Até agora, os Jogos de Tóquio fi-
caram marcados por vários mo-
mentos únicos, como foi o drama 
em torno da desistência da ginas-
ta Simone Biles de várias moda-
lidades, que regressaria para 
vencer o bronze na trave. Isso e o 
duplo ouro entregue a Gianmar-
co Tamberi (Itália) e Essa Bar-
shim (Qatar), que atingiram exa-
tamente a mesma altura (2,37m) 
no salto em altura, resultando 
num improvável empate. Os atle-
tas até poderiam ter continuado 
a saltar para atingir o desempa-
te, mas, com o parecer positivo 
dos juízes, preferiram receber 
ambos a medalha de ouro.

Miguel Oliveira sofreu uma apa-
ratosa queda da sua mota KTM na 
primeira sessão de treino livre em 
Estíria, na Áustria. O piloto ainda 
passou pelo centro médico do cir-
cuito Red Bull Ring de Spielberg, 
mas não sofreu nenhuma lesão. 
Ainda assim, Oliveira está na dú-
vida para a corrida de domingo, 
no Grande Prémio de Estíria.

Oliveira  
com susto

Kyle Murphy, o norte-americano 
da Rally Cycling, chegou isolado 
a Castelo Branco, no fim da se-
gunda etapa da Volta a Portugal, 
depois de uma madrugadora 
fuga. Ainda assim, não foi o sufi-
ciente para retirar a camisola 
amarela a Rafael Reis (Efapel), 
que se mantém como líder da clas-
sificação geral. Quem também 
teve uma etapa de sucesso entre 
Ponte de Sor e Castelo Branco foi 
Jóni Brandão, o ciclista da W52-
-Porto, que encurtou a distância 
para o topo da classificação, com 
uma fuga nos últimos metros da 
etapa, valendo-lhe a subida para 
o quarto lugar. A terceira tirada 
decorre hoje, com a subida à Tor-
re, num total de 170,3 quilómetros.

Murphy 
vence, Reis  
na liderança

Messi e Barça separam-se
É o fim de um relacionamento que dura há mais de 20 anos. Lionel Mes-
si não vai renovar o seu contrato com o FC Barcelona, conforme o clu-
be anunciou em comunicado. Em causa estão «obstáculos económi-
cos e estruturais (normativa da Liga espanhola)», conforme se pode 
ler no mesmo. O próprio presidente do clube blaugrana já comentou o 
assunto, assegurando que «o clube está acima de tudo, até acima do 
melhor jogador do mundo», alegando que a falha na assinatura do 
contrato se deve à precária situação financeira do clube.

Valentino Rossi, nove vezes cam-
peão mundial, vai deixar os pal-
cos do MotoGP. O piloto italiano 
anunciou a reforma, que deverá 
acontecer no fim desta tempora-
da do Mundial da modalidade. 
Rossi conta nove títulos mun-
diais nas motas, e vai agora, se-
gundo o mesmo anunciou, en-
vergar por uma carreira no au-
tomobilismo, não deixando por  
completo as pistas.

O adeus  
de Rossi

MOTOGP CICLISMO INTERNACIONAL MOTOGP

PORTUGAL SOBE AO OLIMPO
Os Jogos de Tóquio fo-
ram os mais ‘frutuo-
sos’ para Portugal, que 
arrecadou, até agora, 
quatro medalhas, uma 
delas de ouro.

Pedro Pichardo conquistou a única medalha de ouro portuguesa

José Miguel Pires 
jose.pires@nascerdosol.pt

INA FASSBENDER/AFP
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H
á pouco mais de um 
ano Andrew Cuomo 
encontrava-se no 
cume do seu esplen-
dor político. A sere-
nidade e esperança 

marcavam os seus discursos e tra-
ziam otimismo aos lares nova-ior-
quinos aterrorizados por um ví-
rus que espalhava infeções, mor-
tes e internamentos a uma 
velocidade relâmpago.  

As aparições televisivas do ex-
periente político de 63 anos, nas 
suas conferências de imprensa 
diárias, contrastavam com a agi-
tação das de Donald Trump. A opi-

nião pública começou inclusiva-
mente a vê-lo como possível can-
didato à presidência norte-ameri-
cana, numa altura em que Bernie 
Sanders se perfilava como o gran-
de adversário de Trump e Biden 
se resguardava da pandemia. 

De um momento para o outro, o 
cenário transfigurou-se. A repu-
tação, o prestígio e a própria lide-
rança de Cuomo – filho do ex-go-
vernador de Nova Iorque, Mario 
Cuomo e irmão do conhecido pi-
vot da CNN Chris Cuomo – sofre-
ram um grande revés. Esta sema-
na o mundo ficou a saber que, nos 
bastidores, Cuomo abraçou, bei-

jou e apalpou várias mulheres du-
rante todo este tempo. Agora que 
o inquérito independente de cin-
co meses chegou ao fim, a investi-
gação concluiu que o governador 
do estado de Nova Iorque assediou 
sexualmente onze mulheres, ten-
do violado leis federais e esta-
duais, revelou a procuradora-ge-
ral do Estado, Letitia James. 

O relatório de 165 páginas, onde 
constam todos os detalhes do pro-
cesso, dá a conhecer os primeiros 
assédios ocorridos em março, quan-
do duas assessoras se queixaram de 
comportamentos impróprios no lo-
cal de trabalho; os abraços, os bei-
jos, os apalpões – sem consentimen-
to – e os comentários de que várias 
outras mulheres foram alvo; ou o 
quão «tóxico» se tornara o local de 
trabalho, onde o assédio era permi-
tido e considerado quase normal. 

«O que esta investigação re-
velou foi um padrão perturba-
dor de comportamentos do go-
vernador de Nova Iorque», afir-
mou a procuradora. A porta-voz 
da assembleia de Nova Iorque ad-
jetivou da mesma forma as desco-
bertas evidenciadas , consideran-
do que mostram que Cuomo «não 
é apto para o cargo». 

A investigação foi supervisio-
nada pela própria procuradora, 
que nomeou dois advogados ex-
ternos para a liderar, Joon Kim e 
Anne Clark. O inquérito deu en-
trada em março, numa altura em 
que as acusações públicas não pa-
ravam de surgir, tendo a própria 
administração de Cuomo emitido 
um pedido formal para que fosse 
levado a cabo um inquérito inde-
pendente. Conhecidos os detalhes, 
Letitia James afirmou que do seu 

gabinete não partirá nenhuma 
acusação criminal contra o gover-
nador, na medida em que David 
Soares, procurador do condado de 
Albany (capital do Estado de 
Nova Iorque), se disponibilizou 
para formalizar as acusações em 
tribunal. 

De Biden a Nancy Pelosy, dos 
congressistas aos senadores de 
Nova Iorque, choveram os pedi-
dos de demissão. «Penso que ele 
deve renunciar», afirmou Biden 
aos repórteres na terça-feira. 

 
‘Nunca toquei em ninguém’ 
O New York Times retrata tam-
bém, em breves entrevistas, o que 
sentem os eleitores nova-iorqui-
nos que outrora votariam sem pen-
sar duas vezes em Cuomo: «É um 
grande infortúnio que esses 
dois sejam a mesma pessoa», la-

Já foi sondado para a Casa Branca, hoje 
é visto como um assediador. ‘É um des-
perdício político’, diz especialista.

I nternacional
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NOVA IORQUE
Pedro Villas Boas* 
pedro.boas@nascerdosol.pt
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Desde 2017 que o movimento fe-
minista MeToo se tem espalhado 
pelo mundo, incentivando muitas 
mulheres que, de alguma forma 
vivenciaram assédios ou abusos 
sexuais, a falarem. Contudo, ape-
sar da onda de solidariedade ser 
grande, com participadíssimas 
marchas solidárias em todas as 
partes do globo, há também mu-
lheres que não se identificam com 
a causa. Desse grupo, fazem par-
te nomes aclamados tanto na mú-
sica, como no cinema ou literatu-
ra, que expuseram as suas opi-
niões, sem medo de represálias.  

O caso mais recente é protago-
nizado pela pianista chinesa Yu-
ja Wang, que passou de criança 
prodígio na China a estrela da 
música clássica nos EUA. Numa 
entrevista ao jornal espanhol El 
País, a artista comparou o movi-
mento à Revolução Cultural Chi-
nesa: «Sobre esse e outros movi-
mentos raciais em torno da cul-
tura, quero dizer que não vou 
lamentar ou culpar os outros 
pela minha própria infelicida-

de. É triste e o que mais lamen-
to é a perseguição ao realiza-
dor Woody Allen. Nem pode-
mos ver seu último filme na 
América!», defendeu a pianista, 
adiantando que é assim que se fe-
cham as portas à cultura. «Eu 
acho que o movimento é uma 
idiotice! Se não queres estar 
com alguém, recusas e ponto 
final! Na realidade não sei se 
deva dizer isto!», rematou. 

Mas Wang não é a única. Em 
2018, já a atriz e ícone de beleza 
francesa, Catherine Deneuve, ha-
via partilhado a sua visão sobre 
o MeToo. Através de uma carta 
aberta com o título ‘Defendemos 
a Liberdade de Importunar, In-
dispensável à Liberdade Se-
xual’, publicada no jornal fran-
cês Le Monde e assinada por cer-
ca de 100 mulheres, entre 
escritoras, artistas e académicas, 
as personalidades frisaram que 
«a violação é um crime», mas 
que «o flirt insistente ou incon-
veniente não é um delito, nem 
o galanteio é uma agressão ma-
chista», classificando o movimen-
to #MeToo como uma espécie de 
«puritanismo». As 100 mulheres 
denunciaram, na altura, os movi-
mentos contra o assédio sexual, 
como «totalitários» e «repressi-

vos», afirmando que estes aca-
bam por criar uma «caça às bru-
xas», na qual a onda da «justiça 
acelerada» torna públicas e de-
nuncia experiências privadas e 
pessoais: «A campanha de acu-
sações públicas colocaram pes-
soas que cometeram erros pon-
tuais na mesma categoria que 
os infratores sexuais, enquan-
to a única coisa que fizeram foi 
tocar um joelho, tentar roubar 
um beijo, falar sobre coisas ‘ín-
timas’ num jantar de trabalho, 
ou enviar mensagens com co-
notações sexuais a uma mu-
lher cujos sentimentos não 
eram mútuos», lê-se na carta. As 
signatárias do texto acreditam 
também que o alcance do movi-
mento «reprime a expressão se-
xual e a liberdade de cada um». 
«Mais um pouco e dois adultos 
que querem dormir juntos te-
rão de primeiro verificar um 
documento de aplicação no te-
lemóvel no qual estão discrimi-
nadas as práticas que cada um 
aceita e recusa [...]. Uma mu-
lher pode liderar uma equipe 
profissional e desfrutar de ser 
o ‘objeto sexual’ de um homem, 
sem ser um ‘mulher promís-
cua’, nem uma ‘vil cúmplice do 
patriarcado’».

‘O movimento MeToo  
é uma idiotice!’

mentou Sarthal Sharma, de 33 
anos. Rob Lombardi, dono de um 
restaurante, disse que até votaria 
no atual governador em 2022, mas 
não depois do sucedido. «Como 
poderia? Tenho uma filha».  

«Os factos são muito diferen-
tes daquilo que foi retratado no 
relatório. Nunca toquei em 
ninguém de forma inapropria-
da, isso não é quem eu sou nem 
quem nunca fui», alegou Cuomo 
na terça logo depois da publica-
ção do relatório. Declarou tam-
bém que só sairá do cargo após o 
final do atual mandato (o tercei-
ro), em novembro de 2022. Tendo 
em conta a conjuntura de descon-
fiança por parte do poder legisla-
tivo democrata e da Casa Branca 
e a investigação da assembleia es-
tadual em curso para averiguar 
se existem ou não motivos para 
uma destituição, parece uma mis-
são condenada ao fracasso.  

Germano Almeida, comenta-
dor da SIC Notícias, especialista 
em política norte-americana e au-
tor do recente livro Joe Biden: o 

Homem e as suas Circunstân-
cias, considera que Andrew Cuo-
mo «chegou ao fim da sua car-
reira política, pelo menos ao 
mais alto nível». «É um daque-
les casos de desperdício políti-
co. Ele tinha um grande capi-
tal político, era apontado como 
um dos futuros líderes demo-
cratas a nível nacional, mas 
perdeu todo esse capital depois 
desta situação». 

O caso torna-se especialmente 
mais grave, segundo o especialis-
ta, pela «discrepância entre o que 
Cuomo dizia e fazia. Sempre 
mostrou ser alguém que defen-
dia as vítimas do Me Too, mos-
trou nas campanhas para o car-
go de governador de Nova Ior-
que que tinha tolerância zero 
em relação ao assédio sexual e 
perante a acusação, que apesar 

de não ter terminado é bastante 
forte, faz-me crer que o futuro 
político de Cuomo está perfeita-
mente comprometido», prevê. 

A hipótese de ser afastado do 
cargo também é real. «O que tor-
na a posição de Cuomo insus-
tentável é que não é apenas o 
partido republicano a exigir a 
sua demissão. Na assembleia 
estadual de Nova Iorque, onde 
Cuomo é líder do executivo, a 
maioria dos deputados [mais de 
80 em 150 no total] já exigem o 
impeachment dele. Desses cer-
ca de 80, metade são democra-
tas. Não é uma daquelas situa-
ções de republicanos num lado 
e democratas no outro. Isso tor-
na, na minha opinião, a situa-
ção dele do ponto de vista polí-
tico insustentável». 

O estigma negativo criado à vol-

ta de Cuomo parece poderá ser in-
contornável, segundo Germano 
Almeida. «Não seria novo na po-
lítica americana, olhando para 
casos como o de Clinton ou do 
próprio Trump, os eleitores 
desculparem esta situação com 
outras. Mas não creio que isso 
aconteça no caso de Cuomo. As 
declarações de Biden tornam 
quase impossível a sua escapa-
tória desta situação». 

E antevê o analista: «Ainda há 
coisas a determinar, há peque-
nas partes em que ele ainda se 
pode defender mas neste mo-
mento a situação parece-me es-
tar numa fase em que mesmo 
antes de ele perder judicial-
mente o mandato, poderá per-
der a nível político as condi-
ções para continuar». 

*Editado por José Cabrita Saraiva

A pianista chinesa Yaju 
Wang compara o movi-
mento à malograda Revo-
lução Cultural Chinesa. 

 
Os primeiros 
assédios  
ocorreram em 
março, quando 
duas assesso-
ras denuncia-
ram comporta-
mentos  
impróprios 
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Internacional

ATIVISTA APARECE 
ENFORCADO

É o mais recente incidente que 
leva ao escrutínio internacional 
do governo autoritário do Presi-
dente Lukashenko, no poder des-
de 1994. A disputada eleição pre-
sidencial de agosto passado foi o 
catalisador para uma repressão à 
oposição. O cidadão bielorrusso 
Vitali Shishov, desaparecido des-
de a passada segunda-feira, foi en-
contrado enforcado num dos par-
ques de Kiev, perto do local onde 
residia. No primeiro de agosto, 
Shishov saiu para correr e não 
voltou a regressar a casa. 

Num comunicado, a polícia 
ucraniana adianta que o cenário 
aponta para a morte por asfixia, 
mas, segundo uma das hipóteses 
investigadas, pode tratar-se de um 
caso de «assassínio camuflado 
como suicídio». O ativista diri-
gia a organização Casa Bielorrus-
sa na Ucrânia, uma ONG de ajuda 
aos cidadãos da Bielorrússia que 
fugiram do país. Depois do anún-
cio da sua morte, depressa come-

çaram a surgir os rumores de que 
o regime do Presidente Luka-
shenko estaria por trás da ocor-
rência. A ONG bielorrussa de de-
fesa dos direitos humanos infor-
mou na plataforma digital 
Telegram que, segundo amigos de 
Shishov, ele já havia sido seguido 
por «desconhecidos» durante as 
suas corridas diárias. «Não há 
nenhuma dúvida de que é uma 
operação planeada pelos 
‘chekistas’ [termo para designar 
as forças de segurança bielorrus-
sas] para liquidar um bielor-
russo que representavam um 
verdadeiro perigo para o regi-
me», escreveu a organização. A 
Organização das Nações Unidas 
adiantou que a morte de Shishov 
catapulta para outro nível as 
«preocupações sobre o que está 
a acontecer na Bielorrússia», 
tendo pedido para se abrir uma 
investigação em torno no óbito. 

O caso de Vitali Shishov acon-
teceu um dia depois do incidente 

nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
com a atleta bielorrussa Kristina 
Tsimanuskaya, de 24 anos, que re-
velou ter sido obrigada a abando-
nar a competição e ameaçada de 
ser enviada de volta ao país, de-
pois de ter criticado a organiza-
ção da federação de atletismo do 
país nas redes sociais. 

Após passar duas noites na Em-
baixada da Polónia em Tóquio, 
Tsimanouskaya deveria ter em-
barcado num voo para Varsóvia 
na quarta-feira, depois de o Go-
verno polaco lhe ter atribuído um 
visto humanitário. No entanto, a 
atleta partiu num voo da Austrian 
Airlines que seguiu até Viena, ru-
mando depois a Varsóvia. Um 
membro da comunidade bielor-
russa, em contacto com a velocis-
ta, confirmou à agência Reuters 
que «o voo foi alterado por 
questões de segurança, sem dar 
mais pormenores». 

A Polónia promete agora fazer 
tudo o que puder para que «a atle-
ta continue a sua carreira des-
portiva», afirmou à BBC o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros po-
laco, Marcin Przydacz. Entretanto, 
o Comité Olímpico Internacional 
(COI) decidiu expulsar dois treina-
dores da equipa da Bielorrússia 
dos Jogos de Tóquio, Artur Shi-
mak e Yury Maisevich, pelo seu 
papel na tentativa de repatriação 
forçada da velocista, na sequência 
de uma comissão disciplinar para 
«esclarecer as circunstâncias 
em torno do incidente», afirmou. 

Recentemente, o regime de 
Lukashenko foi também alvo de 
novas sanções da União Europeia 
e de outros países, depois de ter 
desviado um avião comercial eu-
ropeu para deter um jornalista e 
ativista crítico, Roman Protase-
vich, de 26 anos. Sob o falso pre-
texto de uma ameaça de bomba, o 
regime levou o avião, que voava 
para Vilnius, a fazer uma aterra-
gem de emergência em Minsk. O 
jornalista, que tinha asilo político 
na Lituânia, continua preso na ca-
pital bielorrussa, assim como a 
sua namorada, a jovem russa So-
fia Sapega.

Sara Porto 
sara.porto@nascerdosol.pt

Vitali Shishov, o diretor da ONG bielorrussa 
que ajuda pessoas que fugiram do país, foi en-
contrado morto por asfixia perto da sua casa, 
em Kiev. 
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Vitaly decidiu deixar a Bielorrússia após a reeleição de Lukashenko

BRASIL PRESENTE

ARISTÓTELES DRUMMOND

O
Brasil tem as maiores re-
servas e a maior produção 
mundial de nióbio, um 

minério raro, que existe também 
na Austrália e Canadá, em di-
mensão menor. Ocorre que sua 
transformação, redução, é de 
alto custo e tecnologia de ponta. 
O investimento é grande e a tec-
nologia não é disponível; na rea-
lidade, restrita e desenvolvida 
no Canadá.  

Usado nas ligas de aço para ob-
tenção de alta resistência, alta 
temperatura, durabilidade, com 
cem gramas para cada tonelada 
de minério, ele fornece aços es-
peciais. A indústria espacial, ae-
ronáutica, a energia nuclear e as 
siderurgias que usam grandes 
temperaturas são as maiores 
usuárias. Com utilidade seme-
lhante, o tungsténio é uma opção 
igualmente cara e de tecnologia 
pouco conhecida. 

No Brasil, o nióbio é produzi-
do em Araxá, Minas Gerais, em 
empresa de capital nacional, da 
família Moreira Salles, que, ini-
cialmente, foi associada à cana-
dense detentora da tecnologia e 
que mantém assistência à empre-
sa, e tem lucro anual em torno de 
um bilhão e meio de euros. No 
norte do país, existem reservas, 
mas que, até aqui, não compen-
sou o investimento. É metal pre-
cioso, caro, mas de mercado res-
trito. Caso a produção aumente, 
não haverá mercado. E, se o Bra-
sil adotasse as teses pregadas pe-
las esquerdas, de reduzir a pro-
dução e de uma intervenção em 
empresa privada, o mundo have-
ria de encontrar substituto ou ex-
plorar outras reservas.  

  

Esse assunto é recorrente en-
tre correntes supostamente 

‘nacionalistas’, com ampla cober-
tura da esquerda, explorando a 
ignorância dos que repetem que 
a empresa ganha muito, outros, 
que o produto é contrabandeado 
– impossível, pois só uma empre-
sa detém tecnologia para seu be-
neficiamento, que requer altos 
investimentos. Uma lenda que 
encontra curso em pessoas de 
muita má-fé ou muito ignorante.  

 Incrível que esse tipo de espe-
culação, sem base na realidade, 
sobreviva em pleno século XXI. 
Mas, neste caso, é sempre tema 
para a demagogia, que explora a 
ignorância na sociedade.  

VARIEDADES 
• O Rio de Janeiro lançou o pro-
grama de retomada a partir de 2 
de setembro, quando será inicia-
do o ano de eventos que irá até o 
Rock in Rio, com começo em 2 de 
setembro de 2022. São Paulo mer-
cou para 17 de agosto, mas sob 
risco de adiar. 
• O Sul curte o frio. São Paulo re-
gistrou 4 graus e Santa Catarina, 
na serra, chegou a-8. Neve em 
toda região. 
• Grupo Globo anunciou sua rees-
truturação, reunindo cinco em-
presas em uma só, com investi-
mentos em tecnologia e conteúdo 
jornalístico. O trabalho foi da Ac-
centure, de Dublin, com acompa-
nhamento da família Marinho e 
administradores do grupo. A em-
presa conta com 15 mil colabora-
dores. Seus estúdios, no Rio, estão 
entre os mais modernos do mun-
do, numa aliança com a Sony. 
• Há grandes organizações com 
projetos de energia solar e eólica 
para atender ao seu consumo. São 
empresas como Honda, L’Oreal, 
Ambev e Vale, entre outras. 
• A Petrobras dá continuidade à 
venda de ativos não relacionados 
à produção de petróleo e gás e, 
para diminuir o endividamento 
herdado dos anos loucos do PT, 
vendeu a participação em 19 dis-
tribuidoras. O comprador foi o 
Grupo Cosan, que já controla a 
Comgás, de SP, com mais de dois 
milhões de clientes. 
• Discreto, sem fazer política, o go-
vernador de Minas, Romeu Zema, 
já é reconhecido como o de maior 
popularidade em seu Estado. 
• A Azul, apostando na força do 
e-commerce, já conta com 300 lo-
jas no país para receber e entre-
gar documentos e produtos ven-
didos por meio digital. 
• A questão do voto impresso, a 
nova polémica criada pelo Presi-
dente, é decisão do Parlamento. 
A vontade do Presidente e as ma-
nifestações populares que ele in-
centivou semana passada, são 
inócuas. Logo ele apenas quer 
criar confusão. E continua a ser 
o maior prejudicado. 
• A conversa com Marcelo em 
Brasília foi boa. Mas não anula a 
vergonha de não ter ido a reinau-
guração do Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo, onde 
estavam os presidentes de Portu-
gal e de Cabo Verde. 
Rio de Janeiro, agosto de 2021

A verdade sobre o nióbio 
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Um tiroteio ocorrido na terça-fei-
ra junto ao Pentágono americano, 
em Washington, causou vários fe-
ridos e a morte de um polícia. 

 O atirador foi abatido pelas for-
ças de segurança, anunciaram as 
autoridades, que detalharam que 
a morte do polícia ocorreu na se-
quência de um esfaqueamento. 

O Pentágono entrou de imedia-
to em estado de alerta e permane-
ceu encerrado durante uma hora. 

O FBI identificou entretanto o 
autor do ataque, um homem de 27 
anos, mas não especificou os pos-
síveis motivos.   

Lloyd Austin, secretário da De-
fesa, ordenou que a bandeira do 
Pentágono fosse colocada a meia 
haste.

Polícia morre 
em ataque  
ao Pentágono

Incêndios arrasam sul europeu
Cientistas identificaram o último mês de julho como o terceiro mais 
quente de sempre e os resultados não podiam ser mais devastadores: 
a vaga de calor sentida no sul da Europa está a causar incêndios des-
trutivos e sem precedentes. A Grécia e a Turquia têm sido os mais afe-
tados pelas altas temperaturas e as chamas. Na Grécia, mais de 150 in-
cêndios florestais foram contabilizados na quinta-feira. Só na ilha de 
Evia, foram destruídas 150 casas. Na Turquia já morreram pelo me-
nos oito pessoas e Erdogan não tem dúvidas: «Nunca tivémos incên-
dios assim na nossa história».

Novo estalar de crise entre o Pre-
sidente brasileiro e o poder judi-
ciário. Jaír Bolsonaro foi esta 
quarta-feira incluído no inquéri-
to das ‘fake news’, que pretende 
apurar a disseminação de notí-
cias falsas e não só.  

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Alexandre de Moraes 
decidiu incluir o chefe de Estado 
após o pedido formalizado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. A in-
vestigação vai incidir sobre os su-
cessivos ataques do Presidente ao 
sistema eleitoral do país e em par-
ticular às urnas eletrónicas. 

Bolsonaro reagiu consideran-
do o inquérito ilegal, por não ter 
sido aberto pela Procuradoria-
-geral da República e ameaça 
agir «fora das linhas da Cons-
tituição».

Bolsonaro 
investigado

Conhecida por ser uma das regiões 
onde a pandemia sempre esteve sob 
controlo – chegou a estar mais de 
um ano sem identificar novos casos 
– Macau decretou na passada terça-
-feira o estado de emergência após 
terem sido reportados quatro novas 
infeções. Com a variante Delta a cir-
cular e a baixa taxa de vacinação al-
cançada até agora, até por não ha-
ver diferenciação entre vacinados e 
não vacinados, a estabilidade no ter-
ritório pode ficar comprometida.

Macau  
em estado  
de emergência

EUA TURQUIA CHINABRASIL

Um ano depois da tragédia, o Lí-
bano está ainda a tentar recom-
por-se da violenta explosão que 
destruiu a zona portuária de Bei-
rute. Além disso, a capital liba-
nesa ainda se depara com mani-
festações de milhares de libane-
ses a exigiram a punição dos 
responsáveis. Pelo menos deze-
nas de manifestantes ficaram fe-
ridos, esta semana, durante os 
confrontos com a polícia en-
quanto decorria uma cerimónia 
religiosa no porto em homena-
gem às vítimas. 

Recorde-se que a detonação pro-
vocou mais de 200 mortos e milha-
res de feridos, e destruiu e danifi-
cou dezenas de milhares de edifí-
cios. Até à data, a justiça ainda 
não encontrou os responsáveis 
pela explosão de 2.750 toneladas 
de nitrato de amónio, que se en-

contravam armazenadas no porto 
há mais de seis anos, sem qual-
quer precaução. A investigação 
não determinou oficialmente as 
causas da tragédia, que aconteceu 
após um incêndio num hangar, 
que segundo as fontes de seguran-
ça terá sido provocado por traba-
lhos de soldadura. 

O processo arrasta-se, dificul-

tado por vários intervenientes po-
líticos libaneses, o que levou o 
Presidente francês a defender «li-
berdade e transparência à po-
pulação» libanesa, que continua 
à espera de respostas. 

«A França e muitos outros 
[países] cooperaram no sentido 
de fornecer todas as informa-
ções de que dispõem. Estamos 

disponíveis para toda e qual-
quer cooperação técnica», que 
ainda seja necessária para o in-
quérito, cujas «conclusões são 
ainda esperadas por toda a po-
pulação libanesa», disse Emma-
nuel Macron. 

Um alerta que vai ao encontro 
do relatório da Human Rights 
Watch que aponta para fortes evi-

dências de que algumas autori-
dades libanesas teriam conheci-
mento e aceitaram os riscos le-
tais representados pelo nitrato 
de amónio armazenado no porto 
de Beirute. 

Ainda esta semana, para assi-
nalar a data, decorreu uma con-
ferência internacional de doado-
res, organizada pelas Nações Uni-
das e pela França, para angariar 
350 milhões de dólares (perto de 
300 milhões de euros) para a po-
pulação do Líbano, estimada em 
5,2 milhões de pessoas. Só a Fran-
ça vai colaborar com 100 milhões 
de euros para «novos compro-
missos». Macron anunciou que a 
ajuda financeira pode vir a ser 
aplicada nomeadamente no ensi-
no e na agricultura e na aquisição 
de bens alimentares. Ao mesmo 
tempo, foi anunciado que o Gover-
no francês vai enviar para o Líba-
no 500 mil doses da vacina contra 
a covid-19. 

Também o Papa, depois de ma-
nifestar a sua intenção de visitar 
o Líbano, apelou esta quarta-fei-
ra à comunidade internacional 
para que ajude o país a recuperar 
com gestos concretos, não apenas 
com palavras.

Um ano depois, a cida-
da libanesa ainda ten-
ta recompor-se da vio-
lenta explosão que des-
truiu a zona portuária. 
França anunciou a doa-
ção de 100 milhões.

No primeiro aniversário da brutal explosão, recordaram-se as vítimas das explosões 

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

PATRICK BAZ/AFP

Beirute: um ano depois
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NB  
PROMESSA DE 
VIRAR A PÁGINA 
CUMPRIDA 

U
 ma mudança de pa-
radigma era a pro-
messa do presiden-
te do Novo Banco 
para este ano e que 
está a ser cumprida. 

O peso da herança do Banco Espí-
rito Santo que arrastou as contas 
para o vermelho até ao final de 
2020 parece ter chegado ao fim. 
Essa viragem já se tinha verifi-
cado nos três primeiros meses 
do ano ao apresentar lucros de 
70,7 milhões de euros, mas que 
ganha maior dimensão, depois 
de ter apresentado um resulta-
do líquido de 137,7 milhões de 

euros nos primeiros seis meses 
do ano. 

Este lucro recorde e também 
histórico surge sete anos depois 
de o banco ter sido alvo de resolu-
ção com a instituição financeira 
liderada por António Ramalho a 
a ocupar o terceiro lugar da tabe-
la em termos de resultados posi-
tivos junto dos cinco maiores ban-
cos. O ranking é liderado pela Cai-
xa Geral de Depósitos com lucros 
de 294 milhões, seguida pelo BPI 
com 185 milhões de euros. Já o 
Santander aparece em quarto lu-
gar com 81,9 milhões e em quinto 
o BCP, com 12,3 milhões.  

Feitas as contas, os cinco maio-
res bancos lucraram cerca de qua-
tro milhões de euros, ao mesmo 
tempo, perderam 240 agências e 
1.474 trabalhadores entre o pri-
meiro semestre de 2020 e o mes-
mo período deste ano. 

Até agora, o Novo Banco já con-
sumiu 3.293 milhões de euros de 
dinheiro público ao abrigo do me-
canismo de capitalização. No en-
tanto, a instituição financeira re-
vela que o Fundo de Resolução lhe 
deve 277,4 milhões de euros dos 
598 milhões de euros solicitados. 
e, como tal, garante que vai acio-
nar os mecanismos legais para re-
ceber esse valor.   

Recorde-se que em junho, o 
Fundo de Resolução considerou 
que só devia pagar 429 milhões de 
euros devido a divergências com 
o Novo Banco (relacionadas com 
a provisão para a venda da sucur-
sal em Espanha, a valorização de 
ativos e prémios atribuídos aos 
administradores) e revelou que só 
pagou 317 milhões de euros (ver 

cronologia). Relativamente a 2020 
(ano em que teve prejuízos de 
1.329 milhões de euros), o Novo 
Banco tinha pedido ao Fundo de 
Resolução 598 milhões de euros 
para se capitalizar, ao abrigo do 
mecanismo acordado com o Esta-
do português em 2017. O paga-
mento desse valor cabe ao Fundo 
de Resolução bancário (entidade 
da esfera do Estado). 

 
Raio-x 
O Novo Banco justifica os lucros 
do primeiro semestre com a mar-
gem financeira que registou um 
crescimento de 13,1% face ao pe-
ríodo homólogo. E também com 
os resultados de operações finan-
ceiras (que aumentaram 129,1 mi-
lhões), «contribuindo para uma 
melhoria do produto bancário 
comercial». 

Já as imparidades para crédito 
totalizaram os 84,7 milhões, que 
incluem 35,2 milhões de impari-
dade para riscos relacionados 
com a covid-19, apresentando, no 

entanto, uma redução de -69,9% 
ou -196,4 milhões face ao período 
homólogo. 

A instituição financeira fe-
chou o semestre com um rácio 
de malparado de 7,3%, que com-
para com o de 8,9% que apresen-
tava no final do ano passado, 
além de apresentar agora um rá-
cio de cobertura de créditos em 
incumprimento de 78,4%. No en-
tanto, há ainda uma percenta-
gem abrangida por esta modali-

E conomia

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt 

Sete anos depois da resolução, o Novo 
Banco apresentou pela primeira vez 
lucros de 137, milhões. CEO ao Nas-
cer do SOL garante ‘momento de vi-
ragem’ ocorreu no final de 2020 e fala 
em ‘reestruturação sem paralelo’. 
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‘Fechada a 
restruturação 
é altura de nos 
concentrarmos 
com a mesma 
‘gana’ no apoio 
à economia 
portuguesa’
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dade. «Em junho de 2021 tota-
lizavam 5,6 mil milhões de eu-
ros (contra 6,9 mil milhões 
em dezembro de 2020), repre-
sentando cerca de 22% da car-
teira de crédito a clientes, 
juntamente com 1,3 mil mi-
lhões de euros de linhas de 
crédito garantidas concedidas 
a empresas, dos quais cerca 
de 97% já desembolsados». 

A entidade liderada por Antó-
nio Ramalho reduziu 112 traba-
lhadores e fechou 10 agências no 
primeiro semestre, segundo as 
contas apresentadas. Em junho, 
o grupo Novo Banco tinha 4.448 
funcionários em Portugal, menos 
112 do que em dezembro do ano 
passado.  

O caso do Novo Banco (que en-
tre final de 2014 e 2020 reduziu 
2.200 funcionários) tem um pro-
grama de propostas de reformas 
antecipadas e rescisões por mú-
tuo acordo (que garantem acesso 
a subsídio de desemprego), segun-
do fontes dos trabalhadores.

 CRONOLOGIA

3 de agosto de 2014 
Surgiu o Novo Banco após o 
colapso do banco da família 
Espírito Santo, tendo sido 
aplicada uma medida nunca 
usada em Portugal: a 
resolução. A ‘nova’ instituição 
financeira recebeu uma 
injeção de 4,9 mil milhões de 
euros, dos quais 3,9 mil 
milhões do Estado. Mas três 
meses antes já tinha sido alvo 
de um aumento de capital de 
1.050 milhões de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 de outubro de 2017 
Foi assinado o acordo para a 
venda de 75% do Novo Banco 
ao fundo norte-americano 
Lone Star. O fundo de 
investimento injetou mil 
milhões de euros – 750 
milhões no fecho do negócio e 
mais 250 milhões até ao final 
desse ano. Os restantes 25% 
ficaram nas mãos do Fundo de 
Resolução, uma medida que só 
foi possível porque a resolução 
aconteceu antes de terem sido 
implementadas as novas 
regras europeias sobre 
resoluções bancárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio de 2018 
Depois de a instituição 
financeira ter apresentado, em 
2017, os maiores prejuízos da 
sua história (1.395 milhões), o 
Estado foi obrigado a injetar 792 
milhões de euros, após ter sido 
forçado a acionar o mecanismo 
de capital contingente. Esta 
verba serviu para compensar as 
imparidades superiores a dois 
mil milhões de euros registadas 
no final do ano anterior e elevar 
o rácio de capital do banco  
para 12,8%. 
 
Maio de 2019 
O Estado emprestou 850 
milhões de euros ao Fundo de 

Resolução para a injeção de 
1.149 milhões de euros no 
Novo Banco, depois de ter 
registado perdas de 1.412 
milhões em 2018. Os restantes 
289 milhões de euros foram 
provenientes dos recursos 
próprios do Fundo de 
Resolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio de 2020 
Os 850 milhões de euros 
saíram dos cofres do Tesouro 
para o Fundo de Resolução 
mediante um empréstimo, 
possibilitando a injeção de 
1.037 milhões de euros 
destinada a compensar os 
maus resultados do Novo 
Banco no exercício de 2019, 
tendo apresentado um prejuízo 
de 1.059 milhões de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junho de 2021 
O Fundo de Resolução 
transferiu apenas 317 milhões 
de euros, em vez dos 429 
milhões previstos ao abrigo do 
mecanismo de capital 
contingente. E adiantou que a 
verba de 112 milhões de euros 
se encontrava retida e 
‘condicionada’ até às conclusões 
de uma ‘averiguação 
complementar’ relacionada 
com a ‘opção do Novo Banco de 
não aplicar a política de 
contabilidade de cobertura aos 
instrumentos financeiros 
derivados contratados para 
cobrir risco de taxa de juro 
resultante da exposição a 
obrigações de dívida soberana 
de longo prazo’. Novo Banco 
avançou para o Tribunal da 
Relação de Lisboa, 
considerando banco considera 
que o Fundo de Resolução lhe 
deve o valor total pedido, pelo 
que falta receber 277,4 milhões 
de euros dos 598 milhões  
de euros solicitados. 

P&R

Depois da apresentação de lucros de 
137,7 milhões no primeiro semestre 
pode-se entender como uma viragem 
de página na história do banco? 
O momento de viragem de pagi-
na foi o final do ano 2020. No qua-
dro do acordo entre o Estado e a 
Comissão Europeia, o Novo Ban-
co teria de ter a restruturação ter-
minada em final desse ano. Não 
foi fácil em contexto de pandemia 
mas conseguimos. E consegui-
mos sem qualquer desvio mate-
rial face ao Plano fixado em 2017. 
Tivemos menos 56 milhões em 
perdas dos ativos protegidos (em 
3.297 mil milhões previstos) e pe-
dimos para efeito de capitaliza-
ção mais 269 milhões do que o  
previsto no cenário base (em 3. 
305 mil milhões), que se justificou 
pelo facto de o banco ter feito 268 
milhões de provisões para a co-
vid. O plano fixado nesse  acordo 
soberano foi rigorosamente cum-
prido. Esse rigor é o que nos per-
mitiu uma restruturação sem pa-
ralelo em Portugal e com pouco 
paralelo na Europa.  

Sete anos depois da resolução era 
expectável que o Novo Banco divul-
gasse resulltados positivos mais 
cedo? 
O ano de 2021 era por isso o pri-
meiro ano de recuperação com re-
sultados positivos e crescimento 
de negócio. Era isso que estava 
previstoe  é isso que estamos a as-
sistir. Também aqui a pandemia 
nos desafia mas, mais uma vez, 
não nos vamos desviar um centí-
metro dos nossos objetivos.  

Qual o desafio que o Novo Banco 
tem pela frente? 
O principal desafio para o Novo 
Banco é criar valor para os seus 
acionistas e sobretudo criar va-
lor para Portugal. Ninguém nos 
substituiu no papel de banco de 
empresas. Fechada a restrutu-
ração é altura de nos concen-
trarmos com a mesma ‘gana’ no 
apoio à economia portuguesa. 
Após sete anos de sobrevivên-
cia e restruturação é altura de 
um novo ciclo de crescimento e 
rentabilidade.

‘O principal desafio  
é criar valor  
para os acionistas’

ANTÓNIO RAMALHO 
CEO DO NOVO BANCO
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Economia

A 23 de abril deste ano, António 
Costa, com Pedro Siza Vieira ao 
lado, anunciou um mega projeto 
em Sines. Trata-se de um data 
center (ou centro de dados) por 
parte de uma empresa de capitais 
anglo-americanos que vai inves-
tir até 3.500 milhões de euros e irá 
criar até 1.200 empregos diretos 
altamente qualificados e 8.000 in-
diretos até 2025. De acordo com o 
secretário de Estado da Interna-
cionalização, é «o maior investi-
mento estrangeiro que o país 
captou desde a Autoeuropa». 
No entanto, há um obstáculo: a lo-
calização desta aposta – conside-
rada pelo Executivo como PIN – 
está, segundo o decreto-regula-
mentar n.º 1/2020, de 16 de março,   
classificada pelo Conselho de Mi-
nistros como Zonas Especiais de  
Conservação (ZEC). 

Durante a cerimónia de apre-
sentação do investimento, o pri-
meiro-ministro referiu que, «in-
dependentemente de este vir a 
ser o maior investimento dire-
to estrangeiro das últimas dé-
cadas», também revela as bases 
da estratégia de desenvolvimen-
to: «Localização que assegura 
conectividade global, capacida-
de única de ser um grande cen-
tro de produção de energia re-
novável a baixo custo e transi-
ção para a sociedade digital», 
lembrando ainda que, «em Sines, 

onde fechou recentemente a 
central termoelétrica da EDP, 
deixará de ser produzida ener-
gia a partir do carvão, mas pas-
sará a ser produzida energia 
através de hidrogénio verde». 

A verdade é que o decreto regu-
lamentar n.º 1/2020 da presidên-
cia do Conselho de Ministros, que 
classifica como Zonas Especiais 
de Conservação (ZEC), os Sítios 
de Importância Comunitária 
(SIC) do território nacional, ope-
rou uma redelimitação da ZEC da 
Rede Natura 2000, passou a sobre-
por-se a terrenos urbanos de uso 
industrial da zona industrial e lo-
gística de Sines. 

Contactado pelo Nascer do SOL,  
o Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF)  ga-
rante que «os 62 sítios que com-
põem a lista nacional de sítios, 
aprovados pelas Resoluções do 
Conselho de  Os 62 sítios que 
compõem a lista nacional de sí-
tios, aprovados pelas Resolu-
ções do Conselho  foram desi-

gnados como   sítios de interes-
se comunitário (SIC)  pelos ór-
gãos competentes da União Eu-
ropeia, competindo, seguida-
mente, às entidades nacionais 
proceder à classificação dos 
mesmos como ZEC e adotar as 
medidas de conservação que sa-
tisfaçam as exigências ecológi-
cas dos tipos de habitats natu-
rais e espécies dos anexos B-I e 
B-II da Diretiva Habitats». 

O instituto lembra ainda que o 
«SIC da Costa Sudoeste foi 
classificado como ZEC», acres-
centando que, «após a entrega 
formal do projeto concreto e 
caso se verifique a presença de 
habitats importantes nos ter-
renos em causa, deverá ser 
procurada uma proposta de lo-
calização alternativa nos ter-
renos que integram o PUZILS 
ou outros, nos quais não exis-

tam condicionantes em maté-
ria de conservação da nature-
za, e da mesma forma sem con-
dicionantes do ponto de em 
matéria de conservação da na-
tureza, e da mesma forma sem 
condicionantes do ponto de 
vista da legislação de proteção 
do sobreiro e da azinheira», ga-
rante ao nosso jornal. 

 
Dúvidas 
O Nascer do SOL sabe que a AI-
CEP Global Parques (AGP), per-
cebendo essa sobreposição de ter-
renos, colocou a questão junto da 
AICEP. Isto porque a «sobreposi-
ção da referida ZEC com a ZILS 
faz-se exatamente na área da 
descomissionada central ter-
moeléctrica de Sines da EDP, 
que se pretende que seja recon-
vertida no âmbito do projecto 
H2Sines, e na do projecto PIN 

259 – Sines 4.0 promovido pela 
START Campus, o qual preten-
de a construção e comerciali-
zação de mega data centers de 
nova geração». 

Ao que o Nascer do SOL apu-
rou, a AGP entrou em contacto in-
formalmente com o gabinete do 
secretário de Estado Conservação 
da Natureza, Floresta e Ordena-
mento do Território, no sentido 
de apurar a possibilidade de re-
versão da sobreposição do Sítio 
da Costa Sudoeste (PTCON0012) 
com a ZILS e área portuária do 
Porto de Sines para o traçado an-
tes estabelecido pela fronteira 
Norte do Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicen-
tina, na ribeira da Junqueira em 
São Torpes. 

E, agora, fica por se saber como 
vai António Costa e o seu Gover-
no resolver este imbróglio.

Governo 
aprova  
data center  
em zona 
protegida
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

Governo anunciou em abril um mega projeto 
de data center em Sines, mas o terreno onde 
está prevista a sua construção foi classificado 
em Conselho de Ministros, um ano antes, como 
zona especial de conservação. 

A classificação dos 
terrenos de Sines 
como ZEC foi apro-
vada em Conselho 
de Ministros 

Mega data center pretende criar 1.200 empregos diretos altamente qualificados T
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Os credores da Groundforce vão 
ver-se a braços com dívidas de mi-
lhões caso o pedido de insolvên-
cia da empresa feito pela TAP vá 
para a frente. A companhia aérea 
é uma das principais interessa-
das, já que as dívidas vencidas 
atingiram a 30 de junho cerca de 
16,4 milhões de euros. A esta lista 
há que contar ainda com a ANA 
(12,8 milhões de euros), Prosegur 
(177 mil euros), Iberlim (140 mil 
euros), UCS (125 mil euros), Cli-
mex (126 mil euros), MEO (52 mil 
euros) e Eurest (49 mil euros). 
Também o Montepio poderá ficar 
de mãos a abanar. Tal como o Nas-
cer do SOL avançou, a instituição 
financeira contratou um interme-
diário financeiro – o banco de in-
vestimento chinês Bison Bank  
(que ficou com a licença bancária 
Banif  – Banco de Investimento) – 
para vender as ações que detém 
na Groundforce, libertando a di-
reção de recuperação de crédito 
do banco liderado por Pedro Lei-
tão de ter essa responsabilidade. 
Mas o nosso jornal sabe que, ao 
que tudo indica, estes títulos po-
derão cair numa situação de cré-
dito malparado.  

Em cima da mesa está a decisão 
do tribunal em ter declarado a em-
presa de handling como insolven-
te. Uma solução que, segundo a 
TAP, deverá ser «transitória», mas 
que, no seu entender, «melhor per-
mite restaurar a confiança na 
gestão da Groundforce». 

A companhia aérea explica 
ainda que a decisão do tribunal 
«não determina, por si, a ces-
sação automática dos contra-
tos de trabalho dos trabalha-
dores da SPdH nem a suspen-
são dos contratos de prestação 
duradoura de serviços por 
parte da Groundforce, incluin-

do os serviços de assistência 
em escala à TAP». 

 
Atentado político 
Quem não ficou satisfeito com 
esta notícia foi Alfredo Casimi-
ro. O presidente da empresa de 
handling garantir que vai recor-
rer da decisão. «Esta decisão é 
incompreensível e inaceitá-
vel», disse o até aqui presidente 
e maior acionista da Groundfor-
ce, que foi esta quarta-feira de-
clarada insolvente pelo Tribunal 

da Comarca de Lisboa, deixando 
fortes críticas ao juiz, ao Gover-
no e à TAP. 

«Ao aceitar o pedido de um 
devedor e não de um credor, o 
Tribunal abre um precedente 
que a PASOGAL considera 
inaceitável e torna a própria 
decisão incompreensível. Por 
essa razão, pelo facto de a em-
presa não ter dívidas à Auto-
ridade Tributária, Segurança 
Social ou a bancos, esta deci-
são deve ser objeto de recurso 

para um tribunal superior», 
disse em comunicado. 

 
Providência cautelar 
Também o Sitema – Sindicato dos 
Técnicos de Manutenção de Aero-
naves – anunciou ter avançado 
para a primeira fase da disputa 
judicial com a TAP, através da in-
terposição de uma providência 
cautelar que tem como principal 
objetivo a suspensão de despedi-
mento coletivo. «A providência 
cautelar deu entrada no Juízo 

do Trabalho de Loures no dia 
2 de agosto, aguardando-se a 
todo o momento a designação 
da data para a audiência final, 
que deverá ter lugar no prazo 
de 15 dias a contar da data da 
sua entrada, por se tratar de 
um processo de natureza ur-
gente», referiu. 

A estrutura disse ainda que de-
fende que a inclusão de Técnicos 
de Manutenção de Aeronaves 
(TMA), associados deste sindica-
to, no despedimento coletivo deci-
dido pela companhia aérea «viola 
o Acordo Temporário de Emer-
gência celebrado entre ambas 
as partes a 6 de fevereiro de 
2021, particularmente o dispos-
to sob a sua cláusula 7, na qual 
os TMA, além da redução geral 
das remunerações em 25%, 
aprovada sob a cláusula 6, acei-
taram uma redução extraordi-
nária do Período Normal de 
Trabalho a troco da garantia, 
assumida livremente e de boa 
fé pela TAP, da salvaguarda dos 
postos de trabalho dos associa-
dos do Sitema». 

E defende ainda que a «violação 
de tal acordo torna ilícito o des-
pedimento de que foram alvo os 
associados deste sindicato».

Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@nascerdosol.pt 

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@nascerdosol.pt

GROUNDFORCE: CREDORES  
DE PÉS E MÃOS ATADAS
Tribunal Judicial da 
Comarca de Lisboa 
proferiu sentença de 
declaração de insol-
vência da empresa. 
Dívidas de credores 
estão tremidas.

A par das empresas também trabalhadores reclamam créditos D
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‘Pior ano alguma vez registado’
2020 foi ‘o pior ano alguma vez registado’ no 
setor da aviação, garantiu a Associação 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 
após este ter sofrido quebras de 60,2% no 
número de passageiros e 69% em receitas 
face ao ano anterior. Face à pandemia, no 
ano passado, voaram apenas 1,8 mil milhões 
de passageiros, o que representa uma redu-
ção de 60,2% em comparação com os 4,5 mil 
milhões verificados em 2019, enquanto a 
descida da procura por viagens aéreas foi 
ainda mais acentuada e sofreu uma quebra 
de 65,9%.  

No entanto, tendo em conta apenas 
a procura internacional, a descida 
chegou aos 75,6%, enquanto no mer-
cado doméstico o decréscimo foi mais 
atenuado, com a procura a cair 48,8% 
face a 2019. E os números não ficam 
por aqui. No ano passado a receita 
diminuiu 69% para 189 mil milhões de 
dólares (159,26 mil milhões de euros), 
tendo prejuízo líquido sido de 126,4 mil 
milhões de dólares (106,52 mil milhões 
de euros), devido aos impactos da 
pandemia.
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Depois de 56 anos de atividade, a 
Dielmar – uma das maiores empre-
sas da região de Castelo Branco, se-
diada em Alcains, e uma das refe-
rências nacionais no setor das con-
feções – fechou portas, declarando 
insolvência. Para trás, ficam qua-
se seis décadas de história e um 
problema maior por resolver: o 
destino dos 300 colaboradores. 

A bomba – que na verdade não 
foi uma surpresa assim tão gran-
de – caiu há cerca de uma semana 
e a administração da empresa têx-
til apressou-se a justificá-la: «Infe-
lizmente, após ter ultrapassado 
várias crises durante 56 anos, a 
Dielmar sucumbiu à pandemia 
da covid-19, contaminada por 
um conjunto de situações que 
foram letais, pois esta crise ata-
cou, globalmente, o que de me-
lhor sustentava a sua atividade: 
o convívio social, os eventos e 
casamentos, com a elegância, o 
glamour da alfaiataria por me-
dida e a personalização em que 
nos especializamos, e o trabalho 
profissional no escritório que 
eram a base fundamental do ne-
gócio», justifica a empresa que tem 
Ana Paula Rafael à cabeça do con-
selho de administração. E acres-
centou que a crise pandémica «al-
terou radicalmente o negócio da 
Dielmar, que viu encerrar por 
decreto e em todo o mundo, des-
de 19 de março de 2020 e duran-
te mais de um ano todas as lojas 
dos seus clientes e as suas pró-

prias lojas e, consequentemen-
te, o seu negócio». 

Mas terá sido apenas problema 
da pandemia? É que o Governo dis-
corda. E explica que a empresa «se 
debate, há vários anos, com gra-
ves problemas financeiros, apre-
sentando muitas dificuldades a 
nível comercial e registando 
quebras significativas do seu vo-
lume de vendas», disse o ministé-
rio da Economia, em comunicado. 

De acordo com o gabinete de Si-
za Vieira, «esta situação é ante-
rior à crise provocada pela pan-
demia, tendo-se prolongado pe-
los últimos 10 anos». E enumera 
que durante esta última década vá-
rias entidades públicas injetaram 
um valor aproximado de cinco mi-
lhões de euros na empresa, tendo 
também garantido mais de três mi-
lhões de euros de dívida. «O recur-
so a estes montantes pressupu-
nha a realização de um conjunto 
de medidas necessárias à rees-
truturação, sendo que a maioria 

destas medidas não foram apli-
cadas pela administração da 
Dielmar.  Acresce que a empresa 
regista uma dívida à banca de 
montante total de cerca de 
6.142.000,00», diz ainda o Governo 
acrescentando que durante uma dé-
cada, várias entidades públicas in-
jetaram cerca de cinco milhões de 
euros na empresa, tendo ainda ga-
rantido mais três milhões de euros 
de dívida, que pressupunham «a 
realização de um conjunto de me-
didas necessárias à reestrutura-
ção, sendo que a maioria destas 
medidas não foram aplicadas 
pela administração da Dielmar». 

 
‘É trágico, principalmente 
para estas 300 pessoas’ 
Ao Nascer do SOL, José Augusto 
Alves, presidente da Câmara de 
Castelo Branco garante que a au-
tarquia tem estado a acompanhar 
a situação em conjunto com a ad-
ministração da Dielmar e com 
membros do Governo. «Não espe-
rávamos que fosse assim de 
rompante e desta forma e isso é 
lamentável, é trágico, principal-
mente para estas 300 pessoas, 
300 famílias, que ficam numa si-
tuação como se costuma dizer, 
sem chão», começa por dizer José 
Augusto Alves, garantindo que a 
câmara está «preocupada» com a 
situação destes trabalhadores. 

E prometeu: «Quero dizer-lhe 
com toda a franqueza que esta-
mos já a tentar que haja aqui al-
gumas pontes de entendimento. 
Temos que ver que estas pessoas 
são mão de obra especializada, 
de uma área de excelência como 
é a confeção». E elogia o percur-
so da empresa de Alcains: «A mar-
ca Dielmar é uma marca de re-
ferência nacional e internacio-
nal. Não é por acaso que já 
vestiu várias personalidades do 

nosso país, incluindo também 
desportistas. Isso também é 
uma marca a ter em conta. Tem 
um peso no mercado extraordi-
nário, um peso no consumidor 
extraordinário, um peso no 
cliente extraordinário».  

Por isso, agora o que é preciso é 
«manter estas pessoas, com 
esta qualidade e com esta efi-
ciência, com estas competên-
cias que eventualmente pos-
sam ser aproveitadas também 
na mesma área». 

Mas, caso não seja possível, a 
autarquia de Castelo Branco está 
a tentar ver se consegue colocar 
esses trabalhadores noutras 
áreas. «Temos uma mão de obra 
escassa em várias áreas aqui na 
região. Há escassez de mão de 
obra. Temos muitas empresas 
instaladas em Castelo Branco 
e no concelho e, como tal, po-
dem elas ser aproveitadas, des-
de que o queiram, porque tem 
que haver um relacionamento 
em ambas as partes, quer das 
pessoas quer das empresas, 
para que haja aqui o aproveita-
mento noutras áreas», diz o edil 
ao nosso jornal.  

Garantindo que a câmara «está 
do lado da solução», José Augus-
to Alves não tem dúvidas: «Até 
aqui era a administração, ago-
ra é o tempo do Governo, o tem-
po do presidente da Câmara, o 
tempo da Câmara Municipal. E 
é assim que as coisas se devem 
fazer de uma forma formal e 
institucional». 

Mas qual será a solução? «Estão 
várias em cima da mesa», refe-
riu, acrescentando que é preciso 
que sejam vistos «vários cami-
nhos para esta situação que, ne-
fastamente, prejudica as pessoa, 
o concelho, a região e todo o país 
seja resolvida. É ir até à ultima 
para minimizar os impactos». 

No final desta semana o Juízo 
de Comércio do Fundão, do Tri-
bunal Judicial da Comarca de 
Castelo Branco, declarou a insol-
vência da Sociedade Industrial de 
Confeções Dielmar, S.A. O tribu-
nal nomeou para administrador 
da insolvência João Francisco 
Baptista de Maurício. A juíza Lau-
ra Abriel fixou o prazo para a re-
clamação de créditos em 30 dias e 
designou a data de 26 de outubro 
para a realização da reunião de 

DIELMAR: ‘IR ATÉ 
À ÚLTIMA PARA 
MINIMIZAR 
IMPACTOS’
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Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@nascerdosol.pt

Empresa histórica na região declarou insol-
vência mas os problemas eram conhecidos. 
Presidente da autarquia local diz que o possí-
vel ‘está a ser feito’. Uma das soluções passa 
por colocar os 300 funcionários em risco nou-
tros setores, numa região que tem falta de mão 
de obra.

‘ Estas pessoas  
são mão de obra 
especializada  
de uma área de  
excelência como  
é a confeção’, diz  
José Augusto Alves
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Futuro da Dielmar ainda é incerto mas parece já haver investidores interessados

S
obre tomar a iniciativa e 
trabalhar em função de 
um objetivo, a sabedoria 

popular parece-me ambígua: se 
por um lado Deus dá apenas cru-
zes que os indivíduos conseguem 
carregar, por outro dá as nozes a 
quem não tem dentes. Ainda as-
sim, julgo que a minha interpreta-
ção possa ajudar o leitor a encon-
trar o melhor caminho para os ob-
jetivos que pretenda alcançar. 

Salvo raras exceções, as prin-
cipais iniciativas que se possam 
tomar são solitárias, uma vez 
que é difícil encontrarem-se 
duas ou mais pessoas com os 
objetivos de tal forma alinha-
dos, que faça sentido partilhar 
um trajeto árduo e demorado, 
como pode ser uma ideia de exe-
cução, uma organiza-
ção, por aí fora.  

Consequentemente, é 
imprescindível que, caso 
decida iniciar um qual-
quer projeto na sua vida, 
tome como o cenário pro-
vável encontrar compa-
nheiros temporários de 
viagem, mas ‘dobrar’ os 
momentos complicados 
com o mais importante 
dos apoios: o seu para si 
mesmo. É aqui que os di-
zeres populares conferem ao lei-
tor a confirmação de que essa 
jornada é suscetível de ser ter-
minada com sucesso (qualquer 
que seja a definição que lhe atri-
bua), garantindo-lhe que inde-
pendentemente das dificuldades 
que possam surgir, são tão gran-
des quanto a sua capacidade para 
as ultrapassar. 

 

Ainda assim, a mesma sabedo-
ria popular esclarece o mo-

mento no tempo em que as ‘cru-
zes’ se tornam mais leves: imedia-
tamente após serem necessárias. 
Ou seja, salvo nas circunstâncias 
limite em que frequentemente 
milagres salvam o dia, é depois 
de construirmos fontes de rendi-
mento com muito trabalho que 
surgem outras com maior pros-
peridade; é após iniciarmos um 
projeto para várias pessoas sozi-
nhos que surgem os verdadeiros 
parceiros; é depois da necessida-
de resolvida que surge a solução 
que seria ideal. 

Quero com isto transmitir-lhe 
que, na minha opinião, aceitar os 

piores cenários e executar uma 
ideia de forma que a mesma de-
penda apenas do leitor é o cená-
rio que mais frutos lhe trará, pelo 
menos na infância da iniciativa. 

 

Exposta a minha perspetiva 
em relação à temática, sub-

linho a importância de nos 
apoiarmos nas nossas compe-
tências e capacidades diferen-
ciadas. Por vezes parece impos-
sível perseverar-se perante as 
dificuldades iminentes apenas 
pelo desconhecimento das nos-
sas ferramentas para o fazer. Se 
o leitor fosse um peixe, teria a 
capacidade para nadar, mas fora 
de água seria inútil. Foram-lhe 
conferidas apetências naturais: 
utilize-as. 

Em suma, a vida é uma tábua 
de madeira com um prego 

superficialmente fixado: dói pre-
gá-lo por completo com a palma 
da mão, razão pela qual deve des-
cobrir onde está o seu martelo e, 
com algum esforço, completar a 
tarefa. Só depois é que vai en-
contrar a sua pistola de pregos. 
E na ausência de uma dentição 
completa, não espere que lhe 
descasquem o fruto seco: cons-
trua o seu quebra-nozes.

Quebra-nozes

A vida é uma tábua  
de madeira com  
um prego  
superficialmente  
fixado: dói pregá-lo 
por completo com  
a palma da mão, 
razão pela qual deve 
descobrir onde está 
o seu martelo e,  
com algum esforço, 
completar a tarefa

BRILHANTE OU FRUSTRANTE?
MIGUEL DÓS

assembleia de credores de apre-
ciação do relatório. 

 
Críticas e preocupações  
e novas esperanças 
São várias as empresas e associa-
ções do setor que se mostram 
preocupadas com a situação da 
empresa. Não apenas pelos traba-
lhadores em causa como também 
pelo facto de este poder ser um 
problema que poderá ser comum 
ao têxtil. 

Ao Nascer do SOL, Ana Palmei-
ra de Oliveira, presidente da Asso-
ciação Empresarial da Beira Bai-
xa explica que a insolvência da 
Dielmar «significa que esta em-
presa, que é uma empresa que 
tem uma marca no território, 
nesta região, que está numa si-
tuação realmente complicada ao 
nível da gestão». No entanto, uma 
vez que insolvência não significa 
necessariamente encerramento, 
ainda pode haver uma luz ao fun-
do do túnel.  

Mas, caso não exista, a região 
tem outras soluções. «A região 
precisa de mão de obra», diz Ana 
Palmeira de Almeida, acrescentan-
do que «para estas pessoas não 

tem de ser necessariamente 
uma situação de entrar no de-
semprego sem recuperação da 
vida ativa», até porque, caso quei-
ram, poderão colocar-se noutros se-
tores. «Se as pessoas não são 
aproveitadas na mesma área, no 
mesmo setor, há um conheci-
mento técnico que elas têm que 
se perde ou que não é aprovei-
tado». No entanto, «a região tem 
um conjunto de indústrias e de 
novos setores emergentes que 
estão muito bem vivos, estão 
energéticos». 

Enquanto associação, a AEBB 
está a fazer um trabalho «sério e 
fundo» do levantamento do tecido 
empresarial para ver as necessida-
des de mão de obra e de formação. 

Apesar de assumir que a insol-
vência da Dielmar «tem este im-
pacto na região que é empobre-
cer o tecido empresarial», a pre-
sidente da associação não tem 
dúvidas que «há setores emer-
gentes que estão em cresci-
mento» e que poderão ser uma 
oportunidade para estas pessoas. 

Já César Araújo, presidente da 
Associação Nacional das Indús-
trias de Vestuário e Confeção (ANI-

VEC), defende que a falência da 
empresa «é uma pena». E justifi-
ca: «é uma empresa com 56 anos 
de atividade que muito deu a 
este país, quer em exportações, 
em questões sociais».  

Para já, não se sabe o que acon-
tecerá com a empresa. Os traba-
lhadores manifestam-se esta se-
gunda-feira frente à Câmara Mu-
nicipal mas parecem surgir 
novas esperanças. Segundo o jor-
nal local A Reconquista, o verea-
dor Carlos Almeida da Câmara 
de Castelo Branco ter conheci-
mento da existência de um «in-
vestidor de peso» interessado 
na Dielmar. 

«Na reunião privada do exe-
cutivo municipal albicastrense 
que teve lugar neste dia, comu-
niquei ao presidente do municí-
pio e restantes vereadores pre-
sentes nesta reunião que na 
quinta-feira, dia 5, fui contacta-
do por um importante escritó-
rio de advogados com sede em 
Lisboa que me deram conheci-
mento da existência desse inves-
tidor, um interesse sério de al-
guém com peso no setor», disse o 
vereador à publicação.
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«Now, can I go to the bank?». 
«Yes, you can». O primeiro-minis-
tro, António Costa bem o pergun-
tou à presidente da Comissão Eu-
ropeia e agora já pode ir ao banco. 
Isto porque a primeira verba do 
Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR) já chegou a Portugal e o 
país pode agora começar a aplicar 
os fundos no plano. Pode e já está.  

Segundo o Governo, o primeiro-
-ministro, juntamente com os 
membros do Governo que inte-
gram a Comissão Interministerial 
do Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR), já reuniram com a 
comissão permanente da Comis-
são Nacional de Acompanhamen-
to (CNA) do PRR. A reunião de tra-
balho teve como principal objeti-
vo fazer um ponto de situação e 
ouvir e registar as recomendações 
da CNA, presidida por António 
Costa Silva.  

 Em comunicado o Governo in-
forma que «a recuperação já 
está em ação e o trabalho está 
no terreno».  

Feitas as contas, foram já assi-
nados contratos relativos a 15% do 
PRR, no montante de 2.490 mi-
lhões de euros, estando ainda em 
curso outras contratualizações no 
valor de 4.465 milhões de euros. 
«Assim, no conjunto, 42% do 
PRR, correspondendo a 6.955 
milhões de euros, está neste 
momento contratualizado ou 
em vias de o ser», detalha o Go-
verno, acrescentando que já fo-
ram lançados 10 avisos de abertu-
ra de concursos e recebidas mais 
de 16 mil candidaturas. 

O Governo avança ainda que 
nesta reunião foram identificados 
aspetos para melhorar a eficácia, 
a eficiência e o impacto do PRR.  
«O objetivo muito claro do Go-
verno é acelerar a execução do 
PRR mas sobretudo garantir 

que este produza uma verdadei-
ra transformação do país», ga-
rante o Executivo. 

 Num vídeo publicado no site ofi-
cial do Governo, António Costa 
apelou à mobilização da sociedade 
civil para a execução e acompanha-
mento do PRR, plano que não tem 
dúvidas ser «essencial». 

E deixou o pedido: «É funda-
mental que todos se mobilizem: 
as empresas, os centros de pro-
dução de conhecimento, o se-
tor social, IPSS [Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social] e 
as autarquias locais, para ga-
rantir a boa execução deste pla-
no. Para garantir que não des-
perdiçamos um cêntimo e que 
cada cêntimo é devidamente 
aplicado». 

 
‘Vamos a isso’ 
A primeira verba do PRR foi de-
sembolsada pela Comissão Euro-
peia esta semana. São 2,2 milhões 
de euros que correspondem a 13% 
da componente de subvenções e 
empréstimos da dotação financei-
ra a conceder ao país. 

Portugal foi o primeiro Estado-
-membro a entregar formalmente 
em Bruxelas o seu plano nacional 
para aceder aos fundos do Meca-
nismo de Recuperação e Resiliên-
cia – elemento central do pacote 
NextGenerationEU e foi também 
o primeiro país a vê-lo aprovado. 
Além de Portugal, também Bélgi-

ca e Luxemburgo, receberam esta 
terça-feira reembolsos de 770 mi-
lhões e de 12,1 milhões de euros, 
respetivamente. 

Para o ministro das Finanças 
não há dúvidas: «Todo o nosso 
empenho durante meses foi de-
terminante para chegarmos ao 
dia de hoje», defendendo que 
«este é  um PRR que vai estar ao 
serviço das pessoas e a transi-
ção verde e digital». 

Na nota divulgada pelo Ministé-
rio das Finanças são detalhados os 
investimentos que serão realiza-
dos no âmbito deste plano: «Os in-
vestimentos no Serviço Nacio-
nal de Saúde, em equipamentos 
sociais, na digitalização das nos-
sas escolas, na criação de um 
parque público de habitação e 
numa segurança social eficien-
te são pilares fundamentais do 
Plano de Recuperação e Resi-
liência, porque são, também, pi-
lares fundamentais da socieda-
de que ambicionamos», defende. 

E garantiu ainda que o país está 
empenhado em executar o plano. 
«Estamos muito motivados para 
executar de uma forma célere 
este plano, um plano inserido 
na estratégia do Governo e que 

dará um relevante contributo 
para melhorar a vida de todos e 
de cada um dos portugueses». E 
acrescentou: «Vamos a isso». 

 
Economistas discordam 
Apesar do otimismo do Governo 
em relação ao PRR, nem todos são 
da mesma opinião, já que o docu-
mento foi várias vezes alvo de crí-
ticas. Ao Nascer do SOL vários eco-
nomistas já tinham partilhado o 
seu receio. João César das Neves 
referiu que os dois grandes vence-
dores do plano são as construtoras 
e os funcionários: «Temas como 
o apoio social ou a cultura, tão 
afetadas pela pandemia, ou mes-
mo o ambiente, alegadamente 
uma prioridade europeia, desa-
parecem quase por completo, 
com o dinheiro que lhes parece 
dedicado desviado realmente 
para mais construção». 

Também António Bagão Félix 
lembrou que o documento aponta 
para a necessidade de colocar as 
empresas no centro da recupera-
ção da economia, transformando-
-as no motor real do crescimento e 
da criação de riqueza, mas defen-
de que isso não se traduz na econo-
mia, quer em medidas concretas, 

quer na distribuição dos montan-
tes financeiros europeus. «O pla-
no começou por ser uma ‘bazu-
ca’, depois o primeiro-ministro 
definiu-o como uma vitamina’, 
mas corre o risco de se transfor-
mar num ‘estimulante’ para o 
Estado e num ‘placebo’ para as 
empresas», chegou a referir ao 
nosso jornal. 

Já Eugénio Rosa afirmou que a 
maior parte do 16.600 milhões pre-
vistos irão parar às mãos de em-
presas privadas: de uma forma di-
reta ou indireta. No entanto, o eco-
nomista mostra-se mais 
preocupado com as empresas que 
serão beneficiadas com os projetos 
previstos no plano do que com o 
montante: «As mais beneficiadas 
não serão certamente as micro, 
pequenas e médias empresas 
que representam mais de 97% 
do tecido empresarial em Por-
tugal». E realçou que «apenas al-
gumas médias e as grandes em-
presas é que serão as grandes 
beneficiadas. Daí o alarido de 
muitos dirigentes de associações 
patronais que sentem que a 
maioria das empresas serão 
marginalizadas e que preferiam 
apoios a fundo perdido».

Economia
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Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@nascerdosol.pt

A primeira verba já chegou a Portugal e Gover-
no meteu ‘mãos à obra’: foram assinados con-
tratos relativos a 15% do PPR, no montante de 
2.490 milhões. Estão ainda em curso outras 
contratualizações avaliadas em 4.465 milhões.

‘Este é um PRR  
que vai estar ao  
serviço das pes-
soas e da transição 
verde e digital’,  
diz João Leão

PRR: 15% DAS VERBAS  
JÁ ESTÃO CONTRATUALIZADAS

António Costa diz que é fundamental que todos se mobilizem na execução do plano
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Os CTT registaram lucros de 
17,2 milhões de euros no primei-
ro semestre deste ano, valor que 
compara com os prejuízos de 
mais de dois milhões de euros 
verificados em igual período do 
ano passado. O disparo de 19,2 
milhões de euros foi «impulsio-
nado principalmente pelo 
crescimento no EBIT [lucro 
antes de juros e impostos] re-
corrente», segundo as contas da 
empresa. O EBIT recorrente as-
cendeu a 28,7 milhões de euros, 
mais 23 milhões do que no pri-
meiro semestre do último ano, 
devido a «incrementos signifi-
cativos» nos segmentos do ‘cor-
reio e outros’, ‘expresso e enco-

mendas’, Banco CTT e nos ser-
viços financeiros e de retalho. 

Já os rendimentos operacionais 
cresceram 18,2%, para 412 mi-
lhões de euros, mais 63,6 milhões 
do que no mesmo período de 2020. 

O negócio de expresso e enco-
mendas «continua a atingir no-
vos máximos de rendimentos» 
neste semestre, tendo chegado aos 
125,8 milhões de euros «impulsio-
nados pelo forte desempenho 
da região ibérica». 

No que diz respeito ao Banco 
CTT, os rendimentos operacionais 
atingiram 45,7 milhões de euros 
no primeiro semestre deste ano, 
valor que representa um um cres-
cimento de 7,3 milhões de euros.

A taxa de ocupação global mé-
dia/quarto no Algarve foi 49,5% 
no mês de julho, 40,6% abaixo do 
valor registado em 2019. Os dados 
provisórios foram divulgados pela 
Associação dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA). Se por um lado o mer-
cado nacional registou um cresci-
mento de 40% face a 2019, o exter-
no derrapou 76%, informou a as-
sociação, acrescentando que em 
valores acumulados, desde o iní-
cio do ano, a ocupação quarto re-
gista uma descida média de 68,9% 
e o volume de vendas uma desci-
da de 68,6% face ao mesmo perío-
do de 2019. Por zonas, as descidas 
variaram entre menos 53,2% em 
Albufeira e 24,3% em Tavira. 

Algarve: 
estrangeiros 
‘fogem’

Pluris aumenta participação
A Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, conseguiu com-
prar mais de 97% das ações disponíveis no âmbito da oferta pública de 
aquisição (OPA) obrigatória lançada sobre a Media Capital. O empre-
sário reforça assim a sua participação que passa dos 30,22% para os 
35,38%. Como a contrapartida fixada era de 0,7395 euros por ação, Má-
rio Ferreira pagou 3,2 milhões de por mais 5,16% da dona da TVI. O 
empresário diz que este é um momento «marcante» e agora «é tempo 
de olhar em frente para que, com tranquilidade, todos os stakehol-
ders do grupo se foquem no desenvolvimento da empresa».

O mercado automóvel cresceu 
18,1% nos primeiros sete meses 
deste ano, em termos homólogos, 
mas em comparação com 2019 caiu 
34,2% revelou a Associação Auto-
móvel de Portugal (ACAP). Neste 
período foram colocados em circu-
lação 113.541 novos veículos, o que 
representou uma diminuição de 
34,2% relativamente ao mesmo pe-
ríodo de 2019, apesar da compara-
ção com 2020 mostrar um aumen-
to de 18,1%. Em termos mensais, 
houve uma queda mesmo em rela-
ção a 2020, disse a ACAP, apontan-
do que em julho deste ano foram 
matriculados pelos representan-
tes legais de marca a operar em 
Portugal 14.219 veículos automó-
veis, menos 34,7% que no mesmo 
mês de 2019 e menos 21,4% quando 
comparado com julho de 2020.

Mercado 
subiu 

TURISMO MEDIA AUTOMÓVEL

Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@sol.pt

CTT passa  
de perdas  
a lucros

Correios lucraram 17,2 milhões no 1.º semestre, 
quando em igual período do ano passado apre-
sentou um prejuízo de dois milhões.

M
A

N
U

E
L

 V
IC

E
N

T
E

CTT destacam segmento expresso e encomendas
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FCP: Francisco J. Marques 
suspenso e multado 
O diretor de comunicação do FC Porto, 
Francisco J. Marques ficará afastado 
por 45 dias e terá que pagar 816 euros. 
A decisão foi do Conselho de Disciplina 
da Federação Portuguesa de Futebol e 
em causa estão críticas dirigidas ao ár-
bitro Luís Godinho. 

A Fechar

Caixa Geral de Depósitos:  
greve  contra despedimentos 
O Sindicato Nacional dos Quadros e Téc-
nicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato 
Independente da Banca (SIB) irão ade-
rir à greve de dia 9 de agosto, decretada 
por outras organizações sindicais, com 
o objetivo de defender a manutenção dos 
postos de trabalho na Caixa. 

Insolvências caíram 1,3%  
no mês de julho 
As insolvências diminuíram para 382 
no mês julho, menos 1,3% do que as re-
gistadas no período homólogo de 2020 
(387), avançou a Iberinform. No entan-
to, em termos acumulados cresceram 
11,6% face aos primeiros sete meses do 
ano passado.
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PEDRO PICHARDO 
Quando já poucos acreditavam no ouro, 
e com Nelson Évora afastado por lesão, 
o atleta nascido em Cuba conquistou a 
medalha olímpica mais desejada. Um 
triplo salto para a história, que mere-
cia que mais portugueses estivessem 
acordados. 
 
 
 
 
 
 

JORGE JESUS 
No primeiro teste mais sério da época, 
o Benfica de Jesus atropelou calmamen-
te o Spartak de Rui Vitória em Moscovo. 
Foi um passo importante para chegar à 
Liga dos Campeões – e, mais do que isso, 
deve ter tido um sabor especial derrotar 
o antigo rival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO REBELO DE SOUSA 
Envolveu-se numa guerra insensata 
com a DGS, insistindo na vacinação 
dos jovens dos 12 aos 15 anos. Desde 
quando é que cabe ao Presidente da 
República pronunciar-se sobre ques-
tões médicas? Custa a compreender 
que Marcelo continue a alimentar a 
discussão. 
 
 
 
 
 
 

RUI RIO 
Numa das suas raras intervenções, o lí-
der do PSD pôs em causa a intervenção 
urbanística na Calçada da Ajuda que 
deixou algumas casas com a entrada a 
um metro e meio do chão. «Informo 
que as casas são da GNR, estão de-
socupadas e a entrada é pelo outro 
lado, pelo pátio do quartel», ripostou 
Medina. «Pode agora retomar as suas 
férias e prosseguir com a silly sea-
son». Touché. 

José Cabrita Saraiva

O juiz Carlos Alexandre assinou o despa-
cho para a suspensão da prisão domiciliá-
ria de Luís Filipe Vieira, aceitando as ga-
rantias de pagamento da caução de três 

milhões de euros. O ex-presidente do Ben-
fica foi notificado na tarde de sexta-feira 
pelo Tribunal Central de Instrução Crimi-
nal de que foram aceites as garantias pres-

tadas e que extinguem a medida de prisão 
domiciliária. Vieira terá apresentado dois 
imóveis e depositado a restante quantia 
em dinheiro numa conta do Estado.

Vieira já pode sair de casa em liberdade

Hotéis do Algarve quase nos 100%
Uma pesquisa pelos sites de reservas de ho-
téis permite-nos chegar à seguinte conclu-
são: para o fim de semana de 20 de agosto, os 
hotéis de quatro e cinco estrelas do Algarve 
contam com 98% de reservas. Uma boa no-
tícia para os empresários do setor numa al-
tura em que o turismo é ainda afetado pela 
crise gerada pandemia de covid-19. 

Os preços são os mais variados mas, 
mesmo assim, não são para todas as car-

teiras: duas noites para um casal ronda-
rá uma média de 500 euros nessa altura 
e dificilmente se encontra alguma coisa 
abaixo dos 300 euros. Acima dos 500 eu-
ros, há para todos os gostos e feitios nas 
várias regiões do Algarve.  

E parece que até o tempo ajuda, uma vez 
que se prevê uma acentuada subida da tem-
peratura máxima a meio deste mês.  

Apesar de os responsáveis do setor do 

turismo algarvio não quererem compro-
meter-se com metas devido às mudanças 
que a pandemia pode trazer, parece que 
o Algarve continua a ser a atração portu-
guesa no verão e os números falam por 
si. Recorde-se que os mais recentes dados 
da AHETA mostram que são os portugue-
ses que mais têm ajudado o turismo al-
garvio, uma vez que o mercado externo 
continua em baixa.

A partir de 20 de agosto, reservas estão em alta
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Foram uns Jogos Olímpicos atribulados, marcados por inesperadas reivindicações, desistências e 
peripécias. Mas, a avaliar pelo desempenho da equipa de natação sincronizada italiana na sexta-feira, dir-se-ia que 
tudo se passou na maior das harmonias. A competição, em que Portugal já conquistou quatro medalhas – um recor-
de –, termina este domingo.
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