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MÁRIO RAMIRES
HOJE ESCREVO EU

DREAMSTIME

Um livro não se lê em 15 minutos

E Portugal até tem das mais bonitas livrarias (a Lello no Porto) e bibliotecas (a Joanina em Coimbra) do mundo

T

eresa Calçada e Elsa Conde demitiram-se em abril passado do comissariado do Plano Nacional de Leitura (PNL). Segundo o Público (edição
desta sexta-feira), a comissária e a subcomissária cessantes do PNL não revelam
‘para já’ as razões que as levaram a deixar o mandato a meio, mas avançam que
já tinham comunicado ao anterior Governo a vontade de sair.
No entretanto, o Ministério da Educação, lê-se no mesmo jornal, veio esclarecer que «o pedido de demissão surge na
sequência de, volvidos os primeiros
cinco anos da missão consignada, em
2017, ao PNL 2027, a equipa considerar estar cumprida esta primeira grande etapa, de um trabalho de consolidação das ações concretizadas nos primeiros dez anos do plano» (sic).
Pois sim.
No mesmo artigo acrescenta-se que,
no preciso mês de abril em que Teresa
Calçada e Elsa Conde se demitiram, foi
apresentado o último relatório de avaliação do PNL, assinalando que o principal
impacto do plano «é a sua capacidade

de travar a tendência para um decréscimo das práticas de leitura entre a população escolar e a população em geral». Acrescentando-se: «Sem
esta política e estratégia (PNL), os resultados nacionais poderiam ser
mais baixos».
Está tudo dito.
Ou seja, se não fosse o Plano Nacional
de Leitura, os estudantes e a população
portuguesa em geral ainda leriam menos
do que estão a ler. E estão a ler cada vez
menos. Muito pouco os estudantes e quase nada a população em geral.
E a verdade é que ninguém parece estar
muito preocupado com isso. Designadamente no Governo e em particular no Ministério da Educação.
Talvez essa seja, porventura, uma das
razões para a comissária e a subcomissária do PNL terem descalçado esta bota.

D

á-se a coincidência de por estes dias
ter tropeçado num anúncio que reza
mais ou menos assim: «Leia um livro em
15 minutos. Tudo o que precisa de saber sobre os grandes clássicos da lite-

ratura em 15 minutos. As personagens,
os locais, as histórias...».
Com esta extraordinária app, não precisa de ler nada para saber tudo. Até pode
não saber ler nem escrever.
Não é mesmo extraordinário?
É um género de cultura de enciclopédia
‘petit-laroussiana’ da era moderna.

A

população escolar e a população em
geral têm hoje acesso facilitado a muito mais informação e conhecimento.
Mas faltam-lhes cada vez mais as bases
do saber.
Com as quais não têm tempo a perder.
A comissária e a subcomissária do Plano Nacional de Leitura demitiram-se no
mês de abril e, estando maio a chegar ao
seu final, ainda não se sabe quem lhes sucederá. Como continua sem se saber, ‘para
já’ e até ver, o que sucedeu para ambas se
demitirem.
Uma coisa é certa, a nomeação dos responsáveis pelo Plano Nacional de Leitura, como resulta evidente, não é uma prioridade para o Governo.
O que permite concluir que o Plano Na-

cional de Leitura não é, em si, uma prioridade para o Governo.
Ou melhor, a leitura e os índices ou práticas de leitura (sendo rigorosos: a luta
contra a ausência da dita) da população
escolar e da população em geral não são
uma prioridade para o Governo.
Antes pelo contrário.
Afinal, bastam 15 minutos para sabermos tudo o que precisamos saber sobre os
clássicos e assim ficamos com mais tempo
para consumirmos tudo o resto que nos
impingem a toda a hora.
Sem sabermos ler nem escrever.
Como obviamente convém.

P

ortugal tem uma das livrarias mais bonitas do mundo – a Livraria Lello, no
Porto – e uma das mais extraordinárias
bibliotecas – a Biblioteca Joanina, em
Coimbra. Ambas são de visita obrigatória. Mas os livros, para a esmagadora
maioria, não passam de meros adereços a
embelezar as prateleiras.
Ai se não fosse o Plano Nacional de Leitura e o Estado a incentivar as boas práticas
e o consumo de jornais, revistas e livros.
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JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA
POLÍTICA A SÉRIO

R

ealizam-se hoje as eleições para a liderança do PSD.
Frente a frente estão dois homens
com perfis muito diferentes: um é um político tarimbeiro, que foi líder parlamentar durante seis anos; o outro é um técnico que, por razões que desconheço, foi parar à política como ministro do Ambiente.
E que gostou tanto de lá estar que decidiu
abandonar uma carreira internacional
bem sucedida para se candidatar à presidência do partido.
Mas, logo à partida, cometeu um erro
clamoroso.
Em vez de pôr todo o foco no PS, que é
o grande rival do PSD, disparou em várias direções.
Traçou ‘ linhas vermelhas’ à direita, excluindo o Chega do leque de partidos com
quem admite dialogar.
E, assim, lançou a confusão na campanha.
Em vez de esta se centrar no debate sobre a construção de uma alternativa ao poder socialista, centrou-se na discussão sobre… o Chega!
O que mais divide os dois candidatos,
hoje, não é a atitude que o partido deve
adotar nos próximos quatro anos na oposição ao Governo – é a posição relativamente ao Chega!

O Chega tornou-se o centro do debate
dentro do PSD!

N

a fase crítica em que o Partido Social
Democrata se encontra, era fundamental começar por se preocupar consigo próprio antes de se pôr a olhar para os outros.
Era necessário pensar no que terá de fazer para mobilizar a área não socialista da
sociedade portuguesa – e conseguir, depois, impor-se aí como o partido mais forte e mais ativo.
Ora, já sendo escassa a área não socialista, como as últimas eleições provaram,
que sentido tem dividi-la ainda mais, como
pretende Jorge Moreira da Silva?
O objetivo deveria ser aumentá-la e não
encolhê-la…

E

ste erro é tanto mais estranho quanto
é certo que Moreira da Silva tinha um
bom caso de estudo na trajetória recente
do Partido Socialista.
Uma boa fonte de inspiração.
Recordemos: como é que António Costa começou a construir a maioria absoluta de que dispõe hoje?
Depois de perder as eleições, fez uma
inédita aliança com os dois partidos à sua
esquerda, o BE e o PCP, e conseguiu chegar ao Governo.

BRUNO GONÇALVES

Montenegro e Moreira da Silva: só um tem um plano exequível

FACEBOOK LUÍS MONTENEGRO

Um erro de palmatória

Nos anos seguintes, usou aqueles dois partidos para consolidar a sua posição no poder.
Finalmente, quando se sentiu seguro, virou-lhes as costas, provocou eleições, roubou-lhes os eleitores e abocanhou o poder sozinho.
Ou seja: Costa usou o BE e o PCP como
escadotes para alcançar a maioria.
Aproximou-se deles, seduziu-os – e deu-lhes o ‘abraço do urso’.

O

ra, tal como aconteceu com o PS, também o PSD nunca chegará ao Governo
sem o voto de parte dos atuais eleitores do
Chega e da IL.
É uma impossibilidade matemática.
Assim, chamar aos eleitores do Chega «racistas, xenófobos e populistas», e rejeitar
à partida o seu apoio, foi um gesto incompreensível por parte de Moreira da Silva.
O PSD não tem de atacar os eleitores do
Chega – tem de os atrair.
É uma evidência.
A estratégia do PSD só pode ser uma:
promover a bipolarização na sociedade
portuguesa entre esquerda e direita; tentar mobilizar a direita para a construção
de uma alternativa política; e finalmente
procurar ser ele o partido mais determinante nesta área.
E nesse percurso não poderá marginalizar nem dispensar ninguém.

A divisão das águas terá de ser entre a
esquerda e a direita – e não no interior da
direita.
Se António Costa tivesse feito o mesmo
em 2015, nunca teria chegado onde está.

C

aso a estratégia apresentada por Moreira da Silva vencesse hoje, o PSD
eternizar-se-ia na oposição e continuaria
a definhar.
Ora, acreditando eu no instinto de sobrevivência dos seus militantes, julgo que
isso não acontecerá.
Apesar de todas as suas qualidades
como pessoa e como profissional – sendo
um homem bem-intencionado, tecnicamente capaz, civilizado – falta-lhe obviamente o instinto político.
Falta-lhe o instinto político que sobra,
por exemplo, a António Costa.
Se fosse eleito, cometeria os mesmos erros que condenaram Rui Rio e trouxeram
o PSD para a situação em que está.
Também Rio, em vez de tentar mobilizar
os eleitores de direita, recusou contactos com
André Ventura e procurou competir com o
PS na disputa do eleitorado do centro-esquerda, com os resultados que se viram.
Eleger Moreira da Silva seria, de certo modo, reiniciar este percurso com outros atores.
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F oco

MONTE
BRANCO
MULHER DE
EX-VICE-MINISTRO
DE PUTIN GERE
HOTEL EM CASCAIS
Felícia Cabrita
felicia.cabrita@nascerdosol.pt

Andrey Dementyev, ex-vice-ministro russo da Indústria
e Energia, foi sócio do Hotel Senhora da Guia, em Cascais, que agora está a ser gerido pela sua mulher. O político e empresário, ausente de Portugal neste momento, foi apanhado na Operação Monte Branco.

U

m ex-vice-ministro
de Vladimir Putin
foi apanhado nas
malhas da Operação
Monte Branco, a investigação que desmantelou duas redes suíças que
mantinham o maior esquema financeiro de fraude fiscal e branqueamento de capitais que operou em Portugal.
Trata-se de Andrey Dementyev,
vice-ministro russo da Indústria
e Energia entre 2004 e 2012, na dependência direta de Viktor Khristenko, que chegou a ser o número dois de Putin no Governo, e
com quem sempre manteve relações privilegiadas.
Andrey Dementyev – que foi
também sócio de uma poderosa
farmacêutica russa que hoje está

envolvida no fabrico da vacina
russa SptuniK 5 – chegou a Portugal para investir em 2009, ainda os vistos gold não eram uma
passadeira vermelha para interesses obscuros.
A saída do Kremlin levá-lo-ia a
altos voos. Na sua mira estava o
negócio imobiliário, tendo batido
à porta do magnata Markos Leivikov, um conterrâneo, nascido
como ele em Chelyabinsk, nos
Urais do Sul, sendo que ambos
têm um amigo comum: o poderoso Khristenko, que continuava então no poder.

Amigo do russo é sogro
de Marco Galinha
Até há pouco tempo, Markos Leivikov era um ilustre desconhecido da opinião pública portugue-

sa. O seu nome saltou para a ribalta pela mão da deputada do BE
Mariana Mortágua, na polémica
travada com o dono da Global Media (grupo DN/JN/TSF), Marco
Galinha, que é casado com uma
filha daquele empresário russo.
A história de Markos Leivikov
em Portugal começou em 2005. Tinha então como morada uma soberba mansão situada entre Cascais e o Guincho (que já chegou a
estar à venda por 30 milhões de
euros), mas sempre levou uma
vida discreta.
Em 2009, com duas empresas ligadas ao ramo imobiliário – a Flupart e a Propriurb –, Leivikov e o
seu amigo Andrey Dementyev,
vice-ministro de Putin, avançaram para a aquisição e remodelação de duas mansões do século

XIX na zona de Cascais e transformam-nas em hotéis de requinte
com vista privilegiada para o
oceano Atlântico: os conhecidos
Hotel Farol e o Hotel Senhora da
Guia Cascais Boutique.
Em 2012, porém, os dois sócios
desentenderam-se. E foi na divisão de bens que se seguiu que despertaram a atenção da Justiça.
Para fugirem ao fisco, os dois russos utilizavam os serviços da hoje
bem conhecida rede suíça Monte
Branco – que era liderada por
uma empresa gestora de fortunas

Poiares Serra
transportou
quase dois
milhões
de euros que
chegavam a
‘Madalhas’ de
duas offshores
no Chipre

sediada em Genebra, montada
por portugueses e suíços, entre os
quais Álvaro Sobrinho, Hélder
Bataglia e Ana Bruno. Em Lisboa,
em plena Baixa pombalina, a rede
tinha instalada uma peça fundamental: o intermediário Francisco Canas, mais conhecido por
‘Medalhas’ (por ser proprietário
de uma loja que vendia medalhas
e moedas), a quem centenas de
clientes entregavam e levantavam
malas de dinheiro vivo.
Mas o homem, que se calcula
que com este esquema, em 10
anos, amontoou 15 milhões de
euros, tinha alma de contabilista e anotava minuciosamente em
longas listas os nomes de todos
os clientes ou dos seus intermediários. Foi assim que os sócios
russos caíram nas malhas da
Justiça.
Nas deslocações à loja de ‘Medalhas’, a dar a cara por Markos
Leivikov e Andrey Dementyev,
apresentava-se uma figura com
pergaminhos à altura da situação:
Poiares Serra, um burlão repetente e que atualmente se encontra a
cumprir pena de prisão por ter
falsificado documentação de uma
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A mansão de Leivikov no Guincho já esteve à venda por 30 milhões de euros

constituído arguido, por se encontrar ausente do país.
A ‘fava’ sobrou para a mulher
de Dementyev, Margarita Kislitskyna, que gere o Hotel Senhora da Guia Cascais Boutique e
que, tal como o marido, é uma exímia jogadora de golfe.

sociedade que teve à venda terrenos no Estoril (que o tornavam ‘legítimo’ proprietário dos mesmos,
tendo com isso enganado cidadãos angolanos interessados no
negócio...).
Em meses, Poiares Serra transportou quase dois milhões de euros que chegavam a ‘Medalhas’ de
duas offshores dos sócios russos
no Chipre, poiso dos ‘cabedais’ de
muitos oligarcas russos.

A troca de acusações
com Mortágua

Buscas efetuadas pela Inspeção
Tributária e PSP no último mês
às residências, hotéis e empresas
de Markos Leivikov e Andrey Dementyev levaram à constituição
de arguido do primeiro, que se encontra em permanência no país.
Já o ex-sócio, com vários negócios
na Rússia – onde faz parte do conselho de administração da multinacional Solleres PJSC (fábrica
de veículos de passageiros e comerciais) e da ANPO Uralvagonzavod (empresa que produz uma
ampla gama de produtos civis e
militares, incluindo tanques de
guerra) –, por enquanto não foi

Margarita Kislitskyna
e Andrey Dementyev

RAMIRO DE JESUS

Buscas aos empresários
russos

Como se referiu, Leivikov acabou
por ser trazido para a ribalta por
Mariana Mortágua, que acusou o
presidente da Global Media, Marco Galinha, de ser sócio do sogro
em empresas. A deputada bloquista – que tinha uma coluna de
opinião no JN, a que entretanto o
jornal pôs fim – acusou Leivikov
de ser um produto de Putin «e de
ter enriquecido com empresas
industriais e de energia na
Rússia que entretanto foi desfazendo para construir um império offshore».
Assim, segundo a deputada, os
obscuros capitais de oligarcas
russos, que estão debaixo de fogo
após a invasão da Ucrânia, estariam a correr livremente em Portugal, incluindo num importante

grupo de comunicação social.
Marco Galinha negou e Leivikov
também.
A resposta de Marco Galinha,
que subiu na vida com o controlo
de máquinas Vending, não tardou: não só afirmou que não tem
o sogro como sócio no universo
dos media que controla (o que o
Nascer do SOL comprovou pela
documentação das empresas)
como a processou. Markos Leivikov também veio afirmar: «Não
sou e nunca fui identificado pelas listas oficiais como ‘oligarca russo’. Não sou, como se
afirma, um produto do governo de Putin. A minha atividade empresarial tem mais de 35
anos e nunca teve qualquer envolvimento político. Sou sócio
de empresas portuguesas, onde
investi há mais de 15 anos,
criando emprego».

Monte Branco na reta final
Neste momento, a investigação
Monte Branco, que se iniciou em
2011, caminha para o fim. Nos últimos meses fez mais de duas dezenas de arguidos. A investigação
– conduzida pela histórica dupla

Rosário Teixeira, procurador-geral adjunto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal
(DCIAP), e Paulo Silva, coordenador na Inspeção Tributária de
Braga – deu origem a vários processos que foram ganhando prioridade. Foi o caso de Duarte Lima,
que acabou condenado a seis anos
de cadeia por burla qualificada e
branqueamento de capitais no
caso Homeland/BPN, relacionado com a aquisição de terrenos no
concelho de Oeiras para a construção do Instituto Português de
Oncologia com um empréstimo
do BPN que também foi apanhado
no sofisticado esquema.
Tratava-se de um engenhoso
sistema de fraude fiscal e branqueamento de capitais utilizado
por estas redes a operar da Suíça
que passava pela utilização do
BPN Instituição Financeira internacional (IFI), com sede em Cabo
Verde, que durante o reinado de
Oliveira Costa já servia para os
clientes do banco nacional colocarem o dinheiro beneficiando de
um ‘favorecimento’ fiscal, que se
manteve após a nacionalização do
banco e mesmo com a sua aquisição pelo BIC, tendo o BPN IFI ficado fora da operação, passando a
ser administrado por empresas
do Estado.
O dinheiro saía da Suíça rumo
ao país africano e depois era
transferido para contas de ‘Medalhas’ no BCP ou no BIC, onde ele
se deslocava semanalmente para
levantar tranches avultadas. O dinheiro ficava guardado nos cofres
do banco até ‘Medalhas’ ser contactado pelos elementos da rede
que se deslocavam ao país de 15
em 15 dias para reunirem o dinheiro e fazerem a entrega aos
clientes.
Foi assim também que foram
descobertas transferências de dinheiro de Rosalina Ribeiro para
o seu advogado Duarte Lima, que
a justiça brasileira acusa de ser o
responsável pela sua morte, apontando essas transferências como
móbil do crime.
Outro dos achados do Monte
Branco prende-se com movimentos financeiros de Armando Vara
e de José Pinto de Sousa, primo
de José Sócrates, que ajudou a
equipa a estabelecer relações que
deram origem à Operação Marquês. Também os problemas de
Ricardo Salgado com a Justiça começaram na Operação Monte
Branco, fazendo parte da longa
lista de arguidos.
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QUEM É O NOVO
LÍDER DO PSD?

BRUNO GONÇALVES

Política

Joana Mourão Carvalho
joana.carvalho@nascerdosol.pt

Com percursos muito diferentes mas que se
cruzam no consulado de Pedro Passos Coelho,
Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva,
um dos dois será hoje eleito 19.º presidente do PSD.
Este sábado é dia de eleições diretas no PSD onde se vai conhecer o
novo líder do partido, sucedendo
a Rui Rio. No final da campanha
mais morna dos sociais-democratas dos últimos anos, sem debates
nem grandes polémicas entre os
candidatos, o Nascer do SOL dá a
conhecer Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva.
Partem do mesmo pressuposto
de modernizar o partido, apontam à vitória nas várias eleições
até às legislativas de 2026, e revelam-se mais conservadores do que
Rio em matérias como a eutanásia e a regionalização. Mas as diferenças ficam à vista no posicionamento do partido e nas linhas
vermelhas para futuras governações. Um destaca-se por ter estado no centro do combate político
nos anos conturbados da troika,
o outro reclama a capacidade de
entregar resultados nas várias
funções que já desempenhou, dentro e fora do país.
Seja ele quem for, o próximo líder da oposição terá de concretizar o desígnio de voltar a construir uma alternativa de governação credível ao PS.

Montenegro, o agregador
do espaço não socialista
Nascido a 16 de fevereiro de 1973,
no Porto, no seio de uma família
social-democrata, Luís Filipe
Montenegro Cardoso de Morais
Esteves envolveu-se pela primeira vez na atividade política ainda muito novo, numa visita ao
Estádio das Antas para assistir
ao seu primeiro comício político
da Aliança Democrática, onde
segurou na mão uma bandeira
do PPD.
Cedo percebeu que tinha um interesse pela causa pública, tendo
iniciado a sua atividade partidária no concelho que o viu crescer,
primeiro na JSD de Espinho – es-

trutura local a que presidiu entre
1994 e 1996 –, e mais tarde na Câmara Municipal de Espinho, enquanto vereador, de 1997 a 2001.
Nas autárquicas de 2005, chegou mesmo a candidatar-se a presidente do município, mas acabou
derrotado por José Mota, do PS.
Deputado durante 16 anos consecutivos, sempre eleito pelo círculo de Aveiro, sentou-se no plenário da Assembleia da República pela primeira vez em 2002,
quando Durão Barroso era presidente do PSD e primeiro-ministro
de Portugal.
Em 2010 assumiu o lugar de
vice-presidente do grupo parlamentar, na direção de Miguel Macedo. Um ano depois, após a vitória de Pedro Passos Coelho nas legislativas, subiu à liderança da
bancada social-democrata e foi,
com Nuno Magalhães, na altura líder parlamentar do CDS-PP, o rosto na defesa da coligação de direita durante os anos da intervenção
externa da troika em Portugal.
Nas disputas internas, esteve
ao lado de Luís Filipe Menezes,
em 2007, como seu mandatário
distrital. Em 2008, foi porta-voz da
candidatura à liderança de Pedro
Santana Lopes, contra Manuela
Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho, tendo depois em nova disputa interna, em 2010, apoiado Passos Coelho, contra Paulo Rangel
e José Pedro Aguiar-Branco.

Os dois candidatos
partem do mesmo
pressuposto de
reformar o partido,
apontando à vitória
em todas as
eleições até 2026

Em 2018, apoiou a candidatura de Pedro Santana Lopes contra Rui Rio. Nesse mesmo ano,
abandonaria o Parlamento, por
divergências com o sucessor de
Passos Coelho.
Numa altura em que Rio estava prestes a completar um ano à
frente do partido, desafiou-o a ir
a eleições. Mas as diretas só viriam a acontecer no ano seguinte, com Luís Montenegro a candidatar-se pela primeira vez à liderança do PSD, mas perdendo para
o oponente, depois de uma inédita segunda volta.
Desta vez, foi o primeiro a apresentar-se como candidato, partindo em larga vantagem para o terreno na conquista de apoios. Elegendo como prioridade acabar
com a perpetuação do PS no poder, rejeita a retórica da cerca sanitária ao Chega, procurando
agregar o espaço não socialista.
Como principal medida interna
quer criar o Movimento Acreditar para reunir contributos de militantes e da sociedade civil para
o programa eleitoral que quererá
apresentar nas legislativas de
2026, ambicionando ter tudo pronto a divulgar em 2024.
Aos 49 anos, o social-democrata licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa,
assume-se como o «sucessor de
Pedro Passos Coelho», tendo na
mira chegar ao cargo de primeiro-ministro.

Moreira da Silva, o unificador
dos sociais-democratas
Famalicense, escritor, de olhos
postos no futuro, mas com uma
costela conservadora, Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva nasceu a 24 de abril de 1971.
Sucessor de Pedro Passos Coelho na liderança da JSD, cargo
que exerceu entre 1995 e 1998, é
ainda hoje figura indissociável do
passismo.
Passou pela primeira vez pelo
Parlamento entre 1995 e 1998,
como deputado eleito pelo círculo
de Braga, avançando depois para
o plano europeu ao integrar as lis-

tas do PSD às europeias de 1999.
Foi eurodeputado durante cerca
de quatro anos, ocupando-se de temas relacionados com o ambiente, em particular, as alterações climáticas – ainda hoje uma das
suas mais importantes bandeiras.
Acabaria por deixar o Parlamento Europeu para assumir, entre 2003 e 2004, o cargo de secretário de Estado adjunto da ministra
da Ciência e do Ensino Superior,
Maria da Graça Carvalho, durante o Governo de Durão Barroso.
Quando Pedro Santana Lopes
ficou a chefiar um novo Executivo, na sequência da saída de Durão Barroso para a presidência da
Comissão Europeia, entre 2004 e

2005, assumiu a pasta de secretário de Estado adjunto do ministro
do Ambiente e do Ordenamento
do Território, Luís Nobre Guedes.
Entre 2005 e 2006, foi novamente deputado, desta vez pelo círculo de Lisboa. Depois foi consultor
do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, nas áreas da
Ciência e Ambiente, tendo ainda
desempenhado funções como conselheiro do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da Comissão
Europeia.
A aproximação a Passos Coelho
consumou-se quando o apoiou e
colaborou na sua primeira candidatura à liderança do PSD, derrotada por Manuela Ferreira Leite.
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À ESQUERDA E À DIREITA

O juiz que não acredita
na liberdade de imprensa

A

polémica do juiz candidato a um lugar no Tribunal
Constitucional (TC), António Almeida Costa, tem todos
os ingredientes para ajudar a
clarificar a constituição dos
membros futuros do TC e, já
agora, de outros órgãos institucionais. Ao irem ao baú buscar
o pensamento de Almeida Costa sobre o aborto abriu-se uma
porta que não deve ser fechada.
Todos os elementos do TC deviam ser escrutinados e devíamos saber se o seu pensamento viola ou não a Constituição
portuguesa.
Parece que, nessa matéria, o
juiz ultrapassou em muito as linhas vermelhas da Constituição, pois defende que uma mulher violada não pode fazer aborto, pois só engravida quem tem
prazer – tal conclusão terá sido
tirada pelas experiências dos
campos de concentração nazis.
Mais coisa, menos coisa foi o que
escreveu há quase 40 anos, nunca tendo corrigido esse pensamento. Penso que todos estamos
de acordo que é uma enorme
barbaridade o que o magistrado
defendeu. E não está em causa o
que ele pensa, pode pensar isso
e muito mais. Mas alguém com
este pensamento fazer parte do
Tribunal Constitucional é que
parece muito mais problemático. Também não me parece que
um órgão como o TC possa ter
pessoas com esses pensamentos,
até por questões legais.

Os sociais-democratas escolhem hoje o 19.º presidente do PSD

Dois anos depois, em 2010,
Passos Coelho candidatou-se
novamente, desta vez saindo
vencedor contra Paulo Rangel e
Aguiar-Branco, tendo Moreira
da Silva apoiado novamente a
candidatura, para depois vir a
integrar a equipa de direção do
PSD, como um dos seus vice-presidentes.
Em março de 2012, já com Passos na chefia do Governo, subiu a
primeiro vice-presidente do PSD
e ficou com a coordenação da direção nacional do partido.
Antes disso, fundou, em 2011, a
Plataforma para o Crescimento
Sustentável. Chegou finalmente
a ministro do Ambiente, Ordena-

mento do Território e Energia,
em 2013, tutela que ficou a seu cargo até 2015.
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, exerceu,
entre 2016 e 2022, as funções de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, em Paris. Nesse âmbito, liderou o Secretariado do Comité de Ajuda ao
Desenvolvimento. Cessou estas
funções, a 14 de abril de 2022, de
forma a poder candidatar-se à liderança do PSD.
Propõe-se a liderar o PSD como
se de uma startup se tratasse: tecnológico, aberto a todos os sociais-

-democratas e liberais-sociais e
assente numa política de fiscalidade verde para um futuro de
crescimento sustentável.
Também traça como meta chegar a primeiro-ministro, nem que
para isso tenha que criar o seu
próprio governo-sombra, ao estilo britânico, para fazer marcação
aos ministros de António Costa.
Até lá compromete-se a ganhar todas as eleições antes das legislativas de 2026.
Quanto ao posicionamento do
partido, não admite dialogar «em
qualquer circunstância», com
forças «extremistas, racistas,
populistas ou xenófobas» como
o Chega.

P

ara dar ainda mais gás à polémica, descobriu-se agora
que Almeida Costa é o homem
que Rui Rio sonhou para ministro da Justiça, se algum dia tivesse tido a possibilidade de formar Governo. O candidato a
uma vaga no TC – a eleição é na
próxima terça-feira – defende
que é preciso punir os jornalistas que violem o segredo de Justiça, algo contrário até ao defendido pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem. «Vão perdoar-me. Acho que falta coragem política para punir
quem divulga [casos em segredo de Justiça]. É muito fácil chegar ao escrivão de um
tribunal e dar-lhe três mil de

euros... no espaço de antena
dá uns milhões. É uma guerra perdida», disse no Parlamento onde foi ouvido em abril
pelos deputados da comissão de
Assuntos Constitucionais, devido à sua então recandidatura ao
Conselho Superior do Ministério Público. Extraordinário, Almeida Costa acha que há escrivães que recebem milhares de
euros para violarem o segredo
de justiça e acredita que quem
corrompe ganha milhões. Não
sei em que país vive o candidato a membro do TC, mas não
deve ser em Portugal. E, já agora, Almeida Costa já pensou em
fazer uma caça às bruxas entre
os escrivães?

Q

ue Rui Rio queria calar os
jornalistas, já se sabia – no
passado não faltaram outros
que o tentaram e até conseguiram nalguns casos... – mas um
juiz do Tribunal Constitucional
defender algo que está na linha
vermelha da Constituição é
preocupante. Mas, como disse,
percebe-se que alguém que não
gosta de Almeida Costa tratou
de o queimar, mas todos nós devíamos saber o que pensam os
restantes colegas deste juiz agora debaixo de fogo. Nada como
a transparência.
P. S. Marcelo Rebelo de Sousa é
acusado de estar ‘lelé da cuca’
por falar mais do que devia e
por ter comprometido a segurança do primeiro-ministro na
sua viagem a Kiev. Também
muitos questionam os seus excessos em público, nomeadamente a sua teatralização em alguns momentos. É certo que
Marcelo se põe a jeito para lhe
caírem em cima, mas parece-me
que o Presidente está a ser vítima do seu discurso na tomada
de posse do novo Governo, onde
avisou que dissolvia a Assembleia da República caso António
Costa deixasse o cargo de primeiro-ministro a meio do mandato, para ir para Bruxelas.
Como todos sabemos, quem se
mete com o PS... leva. E Marcelo Marcelo está a pagar essa ousadia de se ter metido com o PS.
vitor.rainho@sol.pt
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MONTENEGRO VS MOREIRA DA SILVA
O antigo líder parlamentar conta com o seu adversário ‘sem reservas’. O ex-ministro prefere não falar disso

LUÍS MONTENEGRO
‘VOU TER GABINETE NO PARLAMENTO’
1. Já tem algum nome para candidato às
Europeias?

nos. O nosso adversário é o PS e o Governo de António Costa.

Tenho ideias claras sobre isso mas
não é o timing de as revelar. Uma coisa posso assegurar: vamos disputar a
vitória nas Europeias de 2024.

4. Pretende ter um gabinete na Assembleia da República para acompanhar os
trabalhos parlamentares?

2. Irá manter o líder parlamentar Paulo
Mota Pinto?

Não sou eu quem elege, escolhe ou
mantém o líder parlamentar. São os
deputados. O que é necessário é garantir uma articulação e coordenação
do GP com a direção do partido e as
suas orientações. Avaliaremos isso em
conjunto.
3. Caso vença as diretas, vai convidar
o adversário para integrar os órgãos
nacionais?

Contarei com o meu oponente e os
seus apoiantes sem nenhuma reserva. Logo veremos em que posição.
Mas eu não tenho adversários inter-

Sim, pretendo.
Estarei no Parlamento quando for necessário, junto dos nossos deputados
e da sua direção. Mas também andarei muito pelo país. Na rua, a falar
com as pessoas e as instituições.
5. Que opinião tem sobre o referendo à
regionalização? Deve ou não incluir os
mapas das regiões administrativas que
devem ser instituídas? Defende a divisão do país em quantas regiões?

Defendo que o processo de descentralização em curso, que até agora é um
flop, se deve desenvolver e concluir
para se poder avaliar os seus efeitos
e virtudes. Se e quando a questão da
instituição de regiões administrativas se colocar, terá de se realizar um
referendo nos termos da constituição
em vigor, ou seja, com decisão sobre
a sua criação e respetiva delimitação.
6. O imposto do carbono deve ser mantido, mesmo que isso implique preços
mais elevados nos combustíveis?

Deve ser suspenso enquanto se mantiverem os elevados preços dos combustíveis.
7. É favorável à alteração do modelo de
eleição do líder do PSD? Entre diretas,
primárias ou congresso eletivo, qual
destes modelos defende?

Podemos ponderar o regulamento e as
condições de participação dos militantes
e a conjugação de diretas e congresso no
mesmo fim-de-semana. Não excluo essa
discussão. Mas não concordo que se acabe com a eleição direta e não creio que
estejam reunidas condições de realização de primárias em Portugal. A experiência do PS foi desastrosa e não se repetiu. A ideia era reforçar a representatividade do candidato a primeiro-ministro. O
que aconteceu? Escolheram António
Costa que dizia que Seguro tinha ganho
por poucochinho e um ano depois Costa
perdeu por muito as legislativas. De que
valeu esse alargamento de escolha? Foi
um exercício de participação expontânea ou uma “cacicagem” generalizada?
Foi mais a segunda que a primeira....

MOREIRA DA SILVA
‘O PSD TEM DE SER UM PARTIDO DE MILITANTES E ELEITORES’
1. Já tem algum nome para candidato às Europeias?

O PSD tem de vencer as próximas eleições europeias. E terá
de apresentar uma proposta de
aprofundamento do projeto europeu na sua vertente política,
nomeadamente, aprofundando
os mecanismos de co-decisão e
reforço da legitimidade democrática da Comissão Europeia;
aumentando de forma muito significativa os recursos próprios da UE, hoje limitados a
cerca de 1% do Rendimento Nacional Bruto; assegurando uma
maior coordenação das políticas de energia e clima; conferindo maior ambição à política
externa e de segurança comum. A dois anos de distância
é obviamente prematuro estar
a discutir nomes de candidatos
ao Parlamento Europeu.
2. Irá manter o líder parlamentar
Paulo Mota Pinto?

O Professor Paulo Mota Pinto foi
eleito com uma votação bastante significativa. Portanto, não só
tem toda a legitimidade para
continuar como também está a
fazer um excelente mandato.
3. Caso vença as diretas, vai convidar o adversário para integrar
os órgãos nacionais?

Criarei todas as condições para
unir o PSD. Por uma questão de
princípio não me vou pronunciar nesta fase sobre lugares em
órgãos nacionais.
4. Pretende ter um gabinete na
Assembleia da República para
acompanhar os trabalhos parlamentares?

Assegurarei uma excelente
coordenação com o Grupo Parlamentar. A constituição do governo sombra reforçará muito
significativamente a nossa eficácia, dentro e fora do Parlamento, na oposição e na apresentação de alternativas.
5. Que opinião tem sobre o referendo à regionalização? Deve ou

não incluir os mapas das regiões
administrativas que devem ser
instituídas? Defende a divisão do
país em quantas regiões?

O debate da regionalização divide os portugueses e tem sido utilizado como pretexto para disfarçar a incompetência na descentralização de competências para
os municípios e para as comunidades intermunicipais, matéria
que aliás une os portugueses.
Logo, mais do que iniciar discussões que dividem os portugueses, é urgente concentramo-nos
na correção do incompetente
processo de descentralização liderado pelo Governo PS.
6. O imposto do carbono deve ser
mantido, mesmo que isso implique preços mais elevados nos
combustíveis?

Enquanto ministro liderei, em

2014, a reforma da fiscalidade
fiscal que permitiu baixar o
IRS em 150 milhões de euros,
em 2015, a partir das receitas
da taxa de carbono e das taxas
sobre sacos plásticos, resíduos
e poluição da água. Isto é, seguindo o princípio da neutralidade fiscal, conseguimos tributar mais o que é negativo (a
poluição e a degradação de recursos naturais) para tributar
menos o que é positivo (o rendimento das pessoas e das empresas) e gerar incentivos à
mobilidade elétrica. Ora, a
neutralidade fiscal (consagrado no artigo 50 da reforma da
fiscalidade verde) deixou de se
aplicar quando o Governo
PSD/CDS foi substituído pelo
do PS. O Governo do PS está
desde 2016 a violar essa neutralidade fiscal. Nestes 6 anos
arrecadou 1000M�, em especial
da taxa carbono, que não devolveu, como era obrigado,
através da redução IRS e IRC.
Considero essencial que a taxa
de carbono de mantenha e que
a sua receita (ao contrário do
que atualmente sucede) seja integralmente atribuída à redução do IRS e do IRC e aos incentivos à mobilidade elétrica e a
eficiência energética e hídrica.
7. É favorável à alteração do modelo de eleição do líder do PSD?
Entre diretas, primárias ou congresso eletivo, qual destes modelos defende?

Na minha moção defendo que
o partido deixe de ser apenas
um partido de militantes e se
converta num partido de militantes e de eleitores. Nesse sentido, defendo uma revisão estatutária que assegure novas formas de participação de não
militantes na vida interna do
PSD, seja através do seu envolvimento no desenho de politicas, seja através do seu envolvimento nos nossos processos
de decisão e de escolha interna.
Joana Mourão Carvalho
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Assombrados pelo Chega

N

as últimas eleições legislativas, o Chega, que até ali tinha
um único deputado solitário,
obteve perto de 400.000 votos e viu a
sua representação parlamentar engordar até doze deputados, tornando-se na terceira força política do
país. A perturbação entre os partidos instalados no sistema foi visível
e audível. Como era possível um
partido tão reaccionário, extremista e racista ainda por cima, ter captado a preferência de tantos milhares de portugueses? Haverá muitas
respostas, mas há uma que a meu
ver é a principal: o Chega disse coisas até então silenciadas, coisas que
era proibido dizer na praça pública.
Por outras palavras, o Chega rompeu a censura ideológica estabelecida. Deu voz a perto de 400.000 pessoas que não se reviam nos discursos oficiais, que não se dirigiam às
suas preocupações nem se acordavam com a visão do mundo delas.
Logo a seguir às eleições, o establishment desencadeou uma campanha feroz contra o Chega, pretendendo fazer deste partido um
pária sem direito de cidade. A estratégia será encapsular o Chega
dentro de um cordão sanitário,
para que não contamine os partidos respeitáveis pela sublimidade
dos seus ideais. É quase divertido
assistir à competição entre os dois
candidatos à presidência do PSD
em torno da repugnância que o
Chega lhes inspira. Em entrevista
ao Expresso no dia 13 de Maio,
Luís Montenegro é taxativo. Perguntado sobre a possibilidade de
um acordo parlamentar com o
Chega, respondeu peremptoriamente: «Não há nenhuma possibilidade de ideias radicais, extremistas, xenófobas fazerem
parte do programa político do
PSD. Nenhuma ! Isso é uma linha vermelha inultrapassável.» Alternativamente, Montenegro propõe-se «ir buscar os votos todos» de quantos votaram no
Chega, e, se conseguir arrebanhar
também os que votaram na Iniciativa Liberal, parece-lhe que, «com
um PSD forte», a maioria absoluta está ao seu alcance. Puro irrealismo. Montenegro ressalva,
no entanto, que o seu principal adversário é o Partido Socialista,
afirmando que não «vai fazer o
frete ao PS de transformar o
Chega no centro da acção polí-

MARIA DE FÁTIMA BONIFÁCIO
HISTORIADORA

tica do PSD». Esclarece ainda
que, pelo que observou localmente, «não há nenhum social-democrata que possa pôr em causa o acordo político nos Açores», onde o PSD firmou com o
Chega um acordo de incidência
parlamentar. Em suma, Montenegro não fecha a porta, em absoluto, a um entendimento parlamentar com o partido maldito.

L

endo a entrevista de Jorge Moreira da Silva ao mesmo jornal
já citado, um crítico do acordo dos
Açores em 2020, fica-se com a impressão de que o seu principal adversário é o Chega, e não o socialismo. O seu repúdio por qualquer
aproximação ao Chega é ainda
mais veemente do que o traçado
das linhas vermelhas por parte do
seu concorrente. Qualquer ambiguidade nesta matéria só prejudicaria o PSD. Em 2020, criticou o
acordo dos Açores. «Comigo, articulação com o Chega nunca
podia acontecer: assunto arrumado.» O que preocupava e preocupa Moreira da Silva, é que qualquer aproximação ao Chega a nível regional produza um efeito
negativo ao nível nacional. Em seu
entender, já produziu: O acordo dos
Açores foi, segundo a sua análise,
«a razão principal pela qual perdemos as eleições legislativas e
o PS teve maioria absoluta.» Eis
um diagnóstico de muito difícil ou
impossível digestão. Penso que o
Chega e a Iniciativa Liberal serão
aliados indispensáveis se se quiser
derrotar o socialismo: em conjunto, somam quase 700.000 eleitores!

N

este cenário, não teríamos o
que foi pejorativamente chamado ‘geringonça’. Teríamos acordos sérios e formais entre três forças políticas de direita ou centro-direita, contrastando com os enten-

dimentos informais, aleatórios e incertos entre os partidos que formaram a ‘geringonça’, que acabou
como acabou. Não espanta. Entre
esses partidos havia rivalidades e
contradições insanáveis. Desde
logo entre o PCP e o Bloco, mas
também entre estes e o próprio PS.
O PCP compete pela sua implantação sindical e pelo primeiro lugar
na luta pela melhoria das condições de vida do povo trabalhador.
(Já não se fala em ‘classe operária’.) O Bloco, que o PCP não leva a
sério, também disputa este último
terreno. Mas ostenta um ar mais
arejado e modernaço, tendo-se imposto como campeão das ‘causas
fracturantes’, que se vão esgotando e de que neste momento resta
apenas a eutanásia. O mainstream
do PS é genuinamente democrático e apoiante de uma economia de
mercado, com a salvaguarda do Es-

tado Social. A ‘geringonça’ morreu
de morte natural.

O

ra o PCP não só é anticapitalista como despreza a ‘democracia burguesa’. Alimenta o
mesmo sonho desde há mais de
um século: conquistar o poder e estabelecer uma ‘ditadura do proletariado’. Ou seja, subverter por completo a ordem político-social vigente ainda que gradualmente e à
socapa. Que não haja dúvidas a este
respeito: o PCP move-se no quadro
de um regime democrático com
ideias reservadas: na realidade e em
essência é um intruso interesseiro.
Na realidade e em essência, continua fidelíssimo ao marxismo-leninismo-estalinismo, uma herança
ideológica sagrada de que se considera depositário e guardião contra
tudo e contra todos. Veja-se a posição face à guerra da Ucrânia, em

que toma o partido de Moscovo em
nome da veneração da Mãe-Rússia,
que pariu a Revolução de 1917. Stalin costumava dizer que a morte de
um homem é uma tragédia – mas
que a morte de um milhão era apenas uma estatística. O PCP rege-se
por este dictum. Por isso nunca condenou os monstruosos crimes de
Stalin, que cometeu a proeza de liquidar muitos mais milhões de pessoas do que Hitler. Alguém quer
mais extremismo, mais radicalismo do que isto? E, no entanto, a ninguém passou pela cabeça isolar o
PCP e transformá-lo num pária expelido da Casa da Democracia. Já o
Chega não merece uma tal condescendência; é tratado como se tivesse peçonha. Porquê esta disparidade de tratamento ? Porque o PCP é
de esquerda e o Chega é de direita.
Em Portugal, desde 1974, não há licença para ser de direita.
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O PCP é o partido onde os líderes duram mais
tempo. Costa prepara-se para ultrapassar Passos Coelho e Rio é o primeiro entre os líderes
do PSD mais resistentes sem ter sido PM.

31

anos

17

anos

5 meses

Rui Rio está próximo de abandonar a liderança do PSD, ao fim de
uns longos quatro anos e três meses. Entre os presidentes sociais-democratas, é o terceiro com
mais tempo a dar a cara pelo partido, só atrás de Aníbal Cavaco
Silva e Pedro Passos Coelho. E é
o recordista na oposição – ou sem
ter sido eleito primeiro-ministro
– liderando o partido desde 18 de
fevereiro de 2018.
A 11 de outubro de 2017, em
Aveiro, anunciou pela primeira
vez que ia a jogo nas diretas de 13
de janeiro de 2018, que decidiriam
o sucessor de Passos Coelho. Aí
defrontou o ex-primeiro-ministro
Pedro Santana Lopes, tendo saído
vitorioso com 54,37% dos votos

15

anos

dos militantes sociais-democratas.
Tomaria posse um mês depois, no
37º congresso do PSD, realizado
em Lisboa.
Em janeiro de 2020 recandidatou-se e foi reeleito presidente
do partido, concorrendo, numa
primeira volta, contra Luís
Montenegro e Miguel Pinto Luz,
e numa segunda volta apenas
contra o antigo líder parlamentar de Passos Coelho, que disputa agora as diretas de hoje com
o ex-ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva.
Rio alcançou o terceiro mandato
a 27 de novembro de 2021, depois
de conseguir mais 1.746 votos do
que o eurodeputado Paulo Rangel.
Foi a vitória mais curta de sempre
em eleições diretas no PSD.
Depois da hecatombe na noite
eleitoral de 30 de janeiro, no seu
segundo discurso de derrota em
legislativas, Rio abriu a porta à
saída da liderança do PSD e, ape-

12 12 12 12
anos

anos

anos

anos

Jerónimo
de Sousa

PCP

PCP

Paulo
Carlos Francisco Freitas
Mário
Portas Carvalhas Louçã do Amaral Soares

CDS-PP

PCP

BE

CDS-PP

PS

Cunhal, o imbatível
Em julho, Rio fechará um ciclo de
quatro anos e pouco mais de quatro meses à frente do PSD. Mas, em
matéria de longevidade, está longe
de ser o líder com mais tempo a dirigir um partido. Neste campo, e a
encabeçar o ranking com larga
vantagem, está o histórico do PCP
Álvaro Cunhal.
Nome indissociável da resistência antifascista e do comunismo
em Portugal, entrou para o partido uma década depois da sua fundação, em 1932. Mas apenas 29 anos
depois de se filiar no partido viria
a assumir o cargo de secretário-geral, em 1961.
Contabilizando os anos em que

10 9 9
anos

Álvaro
Cunhal

sar de não ter formalizado a demissão, abriu caminho a novas
diretas para entregar o testemunho ao seu sucessor no 40.º Congresso do PSD, que se realiza entre 1 e 3 de julho.

Cavaco
Silva

PSD

11

anos

meses

anos

5 meses

António Catarina
Guterres Martins

PS

BE

7 7
anos

anos

6

10 meses

6 meses

Passos
Coelho

António
Costa

José
Sócrates

PSD

PS

PS

anos

10 meses
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FRANCISCO GONÇALVES
POSFÁCIO

Kissinger em Davos, um breve
regresso ao século XIX

A

Rui Rio foi o presidente do PSD que mais tempo resistiu como líder da oposição

– com uma pausa entre 2005 e
apenas um mês de diferença,
o PCP operou na clandestinidaimediatamente a seguir, encon2007 – até 2016, tendo dado a cara
de durante o Estado Novo, Cutra-se António Guterres, tendo
nhal esteve à frente das tropas copelo partido durante 15 anos.
amealhado 9 anos e 11 meses
munistas durante 31 anos, um reFoi depois sucedido por Assuncomo secretário-geral do PS,
corde que não será batido nos
ção Critas.
entre fevereiro de 1992 e janeipróximos anos pelo atual secreEmpatados no quarto lugar,
ro de 2002.
tário-geral do PCP ou por qualcom 12 anos de experiência acuPrestes a alcançar a mesma baquer outro líder de um partido
mulada, segue-se outro histórico
gagem está Catarina Martins, que
comunista, Carlos Carvalhas, que
político em Portugal.
coordena as tropas bloquistas há 9
sucedeu a Cunhal, tendo liderado
Jerónimo de Sousa, que acumuanos e 5 meses, desde 2012, quando
la 17 anos e 5 meses no cargo, é o
o PCP entre 1992 e 2004; Francissucedeu a Louçã.
segundo no ranking. É secretárioco Louçã, o primeiro líder blo-geral do Partido Comunista desde
quista, tendo ocupado o cargo de
Costa no retrovisor de Passos
coordenador do Bloco de Esquernovembro de 2004, mas a decadênA ocupar os três últimos lugares
da entre 2000 e 2012; Diogo Freitas
cia eleitoral do partido tem acendido as campainhas em torno da
do Amaral, também fundador e
da tabela estão os três últimos
anos
chefes de Governo.
Pedro Passos
primeiro presidente do CDS-PP, anos
sua sucessão.
Coelho esteve na liderança dos
A ocupar o terceiro lugar chetendo estado à frente dos centrisga do pólo oposto Paulo Portas, anos
tas de 1974 até 1982,
‘laranjas’ 7 anos e 10 meses, enanose, de novo, entre 1988 e 1991; e ainda o ‘pai da
que liderou o CDS-PP desde 1998
tre abril de 2010 e fevereiro de
meses
meses
2018. Já o primeiro-ministro Andemocracia portuguesa’,
Mário
tónio Costa, que é secretário-geSoares, secretário-geral do Partido Socialista de 1973 a 1985, ano
ral do PS há 7 anos e 6 meses, desanos
anos
de novembro de 2014, está na imiem que suspendeu mandato para
meses
meses
nência de ultrapassar Passos
apresentar a candidatura à PresiCoelho, seu adversário nas legisdência da República.
Na presidência das hostes solativas de 2015. A completar este
trio, José Sócrates reúne 6 anos
ciais-democratas, Cavaco Silva
e 10 meses, entre setembro de
destaca-se por ser o líder que
2004 e julho de 2011, aos comanconcentra mais anos. Ao todo,
Rui Rio
Cavaco
Silva
Rui Rio Passos Coelho
Coelho
Cavacosocialista.
Silva
foramPassos
10, de 1985
a 1995.
Com
dos
da estrutura
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- o pódio da
- oliderança
pódio da liderança
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3

3
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2

10
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intervenção de Henry
Kissinger no encontro de
Davos apenas pode surpreender quem não conhece o
pensamento (suas origens históricas e teóricas) e como implementou, rigorosamente, as suas
ideias enquanto decisor político.
Kissinger formatou-se cientificamente no pensamento do equilíbrio de poder europeu do século XIX que visava, sempre, a acomodação das grandes potências,
procurando evitar, entre estas,
conflitos de grandes dimensões.
Do discurso podemos tirar
duas ideias centrais: uma paz
assente no regresso ao status
quo ante e a não humilhação da
Rússia, com vista a integrá-la
no sistema internacional (Kissinger falou da Rússia enquanto essencial para a Europa).
Se a questão da humilhação
russa é relativamente unânime,
faltando esclarecer o que é humilhar. Pagamento de reparações
pela guerra é humilhar? Não reconhecimento da sua ‘esfera de
influência’ e de uma ‘soberania
limitada’ no seu ‘estrangeiro próximo’ é humilhar? Obrigar a
uma igualdade soberana, que a
atual liderança russa parece não
querer aceitar, é humilhar? Todas estas questões representam
dimensões distintas do que pode
constituir humilhação. O que,
para os ocidentais, pode não ser
humilhação, pode ser percecionado como tal pela Rússia.

A

ideia de regresso ao status
quo ante também não é clara. Qual é o status quo ante? O
de 23 de fevereiro de 2022? O de
2014 (antes da invasão da Crimeia)? Esta é uma questão central da negociação. A Ucrânia
aceita perder território? E o ocidente (conceito vago) aceita que
volte a ser possível um Estado
mais forte atacar o seu vizinho
mais fraco, com vista a tomar
parte do seu território?
O discurso de Kissinger provoca uma aversão junto das opiniões públicas, que olham para
as questões internacionais na
igual medida com que olham
para as questões internas, como
se estivessem reguladas pelo direito e por instituições com
coercibilidade. Todavia, as mes-

mas opiniões públicas que se levantam contra a guerra na
Ucrânia e contra a prepotência
russa, não estão dispostas a
acompanhar os ucranianos na
sua guerra (que em grande medida também é nossa), ou sequer perder qualidade de vida –
conforme poderá acontecer.

O

que o discurso de Kissinger
também tem de complexo é
o facto de surgir, em pleno século XXI, com ideias ou conceitos
do século XIX ou XX (’esfera de
influência’, ‘soberania limitada’), aplicadas algumas pelo próprio (nos Acordos de Helsínquia), dificilmente aceites no
atual status quo.
Kissinger surgiu, em Davos,
como Putin no nosso quotidiano, como uma figura fora deste
tempo. O seu realismo e pragmatismo foram excecionalmente úteis na reorganização de um
sistema internacional fechado,
como era o da Guerra Fria, mas
podem estar deslocados do

Kissinger formatou-se cientificamente
no pensamento
do equilíbrio
de poder europeu
do século XIX...

atualmente em redefinição.
Ainda que a Ucrânia venha a
aceitar perder os territórios da
Crimeia e Donbas a favor da
Rússia, que mundo estaríamos
a construir? Que mensagem se
passariam para outras potências regionais ou outras potências revisionistas? Com que regras, que não as do poder, puro
e simples, iria o sistema internacional conviver?

T

odas estas questões eram da
esfera dos poderosos no século XIX e retóricas no século XX,
mas já vivemos no século XXI.
O mundo do século XXI, no
qual quase todos queremos viver,
não tolera com igual facilidade a
prepotência do mais forte. A natureza humana muda mais devagar
do que as sociedades humanas.
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O SEGUNDO
MANDATO
DO ‘PRESIDENTE
DOS AFETOS’

MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Internacional

José Miguel Pires
jose.pires@nascerdosol.pt

Marcelo Rebelo de Sousa tomou as rédeas da
Presidência em 2016 e, desde então, tem-se destacado pelas posições ‘informais’. Há quem não
desgoste, e há quem questione o papel do PR.
Marcelo Rebelo de Sousa não é, de
todo, um Presidente da República
qualquer. O antigo comentador
chegou a Belém em 2016 e, desde
então, tem feito manchetes com o
seu estilo ‘afetuoso’, incomum e
noctívago – há quem diga que só
dorme quatro a cinco horas por
noite. Dos banhos em Cascais e no
Gigi, até às selfies e aos abraços,
Marcelo é um Presidente mediático, presente e ativo. Mas as últimas
semanas têm visto uma intensificação no número de manchetes
que incluem o seu nome, quer pelo
anúncio inusitado da visita de António Costa à Ucrânia, antes que o
próprio gabinete do primeiro-ministro anunciasse a viagem, até ao
anúncio de que levaria a lei dos
Metadados ao Tribunal Constitucional, mesmo antes da proposta
de revisão desta lei estar entregue.
E a ‘cereja no topo do bolo’ foi a
visita de Marcelo Rebelo de Sousa
a Díli, em que o Presidente da República se mostrou com a sua efusividade característica, dando um
caloroso abraço a Xanana Gusmão, antigo Presidente timorense,
e protagonizando emocionantes
discursos a enaltecer os 20 anos de
independência do país e a relação
de Portugal com Timor-Leste.
Mas, se bem que Marcelo é conhecido pelas posições, por vezes,
‘politicamente incorretas’, as últimas semanas têm sido ricas em
polémicas, levantando algumas
sobrancelhas um pouco por toda
a sociedade portuguesa.
Há, no entanto, quem não ache
mal nenhum nas posições tomadas
por Marcelo Rebelo de Sousa. É o

caso, por exemplo, de Carlos Guimarães Pinto, deputado e antigo líder da Iniciativa Liberal, que, ao
Nascer do SOL, considera que estas posições fazem «parte do perfil do Presidente a que nos habituamos ver intervir com frequência e algumas vezes com
falta de cuidado institucional».
Um estilo que, confessa Guimarães
Pinto, não o «desagrada completamente». «Embora o Presidente da República por vezes exagere, não me desagradam políticos sem demasiadas amarras
formais no discurso», explica o
deputado da Iniciativa Liberal.
Em reação a este tipo de posições
tomadas por Marcelo, há quem
questione qual é, afinal, o papel do
Presidente da República? Para Guimarães Pinto, este deverá ser «um
papel discreto», o que, reconhece,
«não vai muito de encontro ao
estilo pessoal do presidente».
«Marcelo Rebelo de Sousa parece buscar a relevância política e
mediática que a Constituição
não lhe dá nas atuais circunstâncias», acusa ainda o liberal, destacando, no entanto, que se trata de
efeitos do facto de o Presidente da

Guimarães Pinto
gosta do estilo de
Marcelo, Alberto
Gonçalves arrasa
o Presidente
da República

República estar a exercer o seu segundo mandato em Belém. «Não
me parece haver diferenças assim tão grandes», argumenta Guimarães Pinto, comparando o primeiro e o segundo mandato de
Marcelo Rebelo de Sousa. «O presidente sempre teve este estilo de
intervenção, eventualmente um
pouco restringido por ser o primeiro mandato. Será normal
que num segundo mandato, sem
necessidade de ser reeleito com
os votos do PS, Marcelo Rebelo
de Sousa não tenha alguns dos
cuidados que teve no primeiro
mandato. Isso não é necessariamente mau», conclui o liberal.
Nem toda a gente, no entanto, se
mostra muito satisfeito com as posições de Marcelo Rebelo de Sousa.
Num artigo de opinião do jornal Público, Ana Sá Lopes acusou o Presidente da República de viver uma
‘crise existencial’. «Percebe-se que
o Presidente viva uma crise existencial com a sua família política aos trambolhões e sem a alternativa com que sempre sonhou –
mas tem urgentemente que,
como se diz agora, se ‘reinventar’», acusa Ana Sá Lopes, definindo como «incompreensível» a revelação de que Costa iria encontrar-se com Zelensky no mesmo dia em
que o Presidente estaria em Timor.
Uma revelação, aliás, que como o
próprio Nascer do SOL noticiou,
não incomodou só o gabinete do primeiro-ministro, mas também os militares, que acusaram, citados na
edição da semana passada do Nascer do SOL, o Presidente de «falta
de sentido de Estado».

Divórcio em processo
A ‘geringonça’, a maioria absoluta do PS e o alegado apoio de Marcelo Rebelo de Sousa ao acordo
que governou Portugal durante

seis anos foram vários dos temas
que várias figuras contactadas
pelo Nascer do SOL fizeram questão de realçar quando se fala das
mais recentes posições tomadas
pelo Presidente da República.
Uma dessas figuras foi Raquel Varela, historiadora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa, que acusa o fim do «casamento» entre Marcelo Rebelo de
Sousa e a ‘geringonça’ que governou o país entre 2015 e 2021.
«Aquele namoro da ‘geringonça’ que, apesar de ser de esquerda, tinha o apoio da direita via Marcelo Rebelo de Sousa,
acabou», diz Varela,
recordando que «Marcelo é um
homem do PSD, e da ala conservadora da direita» e «neste
momento, está numa disputa
contra a maioria absoluta».
Ou seja, argumenta Raquel Varela, «o PS e o PSD são os principais partidos que disputam o
aparelho de Estado. Com a
maioria absoluta do PS, fica em
muito melhores condições para

ocupar lugares fundamentais
neste aparelho». «Marcelo Rebelo de Sousa o que está é a afirmar a sua ala, a fração das elites
que representa, e a dizer a António Costa ‘Calma lá que nós também estamos aqui e queremos
disputar estes lugares, não pode
ser tudo para o PS’», afirma ainda a investigadora.
Sobre se estes seriam, eventualmente, efeitos do facto de o Presidente da República estar a viver
no seu segundo mandato, Raquel
Varela, no entanto, não vai por
essa via. «Na ‘geringonça’, assistimos a algo que nunca tínhamos assistido: uma esquerda tão apoiante do PS, e uma
direita apelando tanto à estabilidade governativa», explica,
relembrando que a própria candidatura de Marcelo Rebelo de
Sousa a um segundo mandato na
Presidência foi anunciada por
António Costa, numa visita à Autoeuropa, «pouco tempo depois
de ter estado em greve».
Outra opinião tem, no entanto,
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ANTÓNIO PRÔA
BACK TO BASICS

A irresponsabilidade
da redução da velocidade
em Lisboa

O

Marcelo Rebelo de Sousa visitou Timor-Leste, onde esteve com Xanana Gusmão e Ramos-Horta

António Costa Pinto, professor
universitário do ISCTE, que é sucinto nas suas opiniões sobre Marcelo Rebelo de Sousa: «Sobre temas como o tema de Kiev, realmente isto remete é para um
estilo do Presidente da República e não para nenhuma demarcação em relação ao Governo.
É, no entanto, natural, e isso irá
com certeza acontecer no futuro, que o Presidente da República represente uma voz mais autónoma e até crítica do Governo, tendo em vista a conjuntura
de maioria absoluta socialista».

Poder perdido
Sobre as posições tomadas por Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas semanas, quem não faz «grandes interpretações» é o sociólogo Alberto Gonçalves. «É possível que se
trate do típico comportamento
errático do prof. Marcelo, é possível que o prof. Marcelo esteja
a tentar provar que existe», começa, no entanto, a explicar ao Nascer do SOL, deixando uma nota fi-

nal em tom ‘agridoce’: «Em qualquer dos casos, nada disto é consequente e digno de atenção»,
acusa, garantindo que a sua «capacidade de influenciar a governação» se perdeu «há muito, por culpa própria». «Quem passa um
mandato a abdicar da ‘iniciativa
presidencial’ não vai a tempo de
a recuperar. E de esperar que alguém o leve a sério. De certeza
que o dr. Costa não o leva a sério», dispara ainda o sociólogo.
Sobre esta ser uma eventual ‘delimitação’ do PS por parte do Presidente da República, Alberto Gonçalves diz o oposto, garantindo que
«o prof. Marcelo nunca se ‘delimitou’ do PS quando o partido
tinha maioria relativa e uma
aliança com dois partidos comunistas». «Desde logo, concedeu
ao Governo carta branca para
impor toda a sorte de abusos a
pretexto da Covid, abusos que
jamais procurou moderar e jamais criticou. E a covid é só um
exemplo, embora medonho»,
continua o sociólogo, acusando o

PS de ter «ultrapassado a linha
democrática» em diversas matérias. «Infelizmente, nem o PR
nem a oposição apareceram a
lembrar que a linha estava lá e
devia ser respeitada. Decerto
por caráter, um caráter que o
leva a abominar conflitos e ‘polémicas’, o prof. Marcelo é radicalmente incapaz de tomar uma
atitude e assumir a responsabilidade por ela», acusa ainda o sociólogo, argumentando que «o único objetivo do prof. Marcelo é
ser ‘popular’, na infantil conceção que ele tem da palavra».
O estilo «devotado às ‘selfies’,
aos banhos de mar, à deprimente exaltação da pátria e ao
vazio absoluto não poderia ter
um resultado diferente deste:
a completa desvalorização da
função presidencial», dispara
ainda, lamentando que «talvez o
prof. Marcelo queira emendar
a mão e deixar um ‘legado’,
mas não vai a tempo de emendar coisa nenhuma, e o legado
é um desastre para o regime».

vereador do Livre na Câmara Municipal de Lisboa
propôs a redução cega e indiscriminada da velocidade em 10
Km/hora. Foi uma iniciativa
apresentada sem ser sustentada
em qualquer estudo e, por isso, totalmente irresponsável. Mas mais
grave foi o facto do PS (nas listas
do qual este vereador foi eleito) se
ter prestado a apoiar esta irresponsabilidade e com esse apoio
ter permitido a sua aprovação na
Câmara. Um disparate!
A mobilidade é um aspeto central da vida de Lisboa e tem características técnicas que são determinantes e que devem anteceder
e condicionar qualquer decisão.
A definição da velocidade nas cidades está balizada por lei e deixa uma
margem de discricionariedade às autarquias
que tem necessariamente em conta as características das vias e, depois,
opções políticas que devem ser sustentadas em
estudos técnicos.
Esta proposta cega que determina a redução indiscriminada
da velocidade em toda a cidade,
curiosamente com o título ‘Contra a Guerra, pelo Clima’ – que
diz muito sobre a seriedade da
iniciativa – não foi acompanhada de qualquer justificação técnica ou de qualquer estudo de
impacto. Foi apenas uma proposta ‘porque sim’.
A mobilidade na cidade tem
impacto nas emissões de gases
com efeito de estufa e na poluição do ar e sonora, na segurança dos peões e na qualidade e
disponibilidade de espaço público. Mas também tem impactos
sociais e económicos. A gestão
da mobilidade é, por isso, um aspeto muito sensível na vida da
cidade que deve ser objeto de intervenções equilibradas e sustentadas tecnicamente.

N

ão se pode determinar a diminuição indiscriminada da
velocidade numa cidade. Esta
medida, para ser útil e eficaz,
deve ser estudada e calibrada.
Provavelmente, haverá casos em
que a velocidade deve ser reduzi-

da, noutros casos mantida e, noutros ainda, talvez até aumentada.
Tal como foi apresentada, a proposta é apenas irresponsável.
De um modo geral, o radicalismo não respeita as pessoas. Para
além de irresponsável, esta proposta, tal como foi apresentada,
representa um desrespeito pelos
cidadãos porque é indiferente às
consequências que imporá.

A

contestação a que esta decisão foi sujeita e o ridículo
em que se transformou, levaram
a que a oposição na Câmara Municipal tivesse recuado e procurado emendar o erro. Não sei se
o bom senso ou a vergonha con-

Não se pode determinar a diminuição indiscriminada da velocidade numa cidade. Esta
medida, para ser útil
e eficaz, deve ser
estudada e calibrada...

tribuíram para que tivesse sido
aprovada uma proposta posterior, já não para reduzir indiscriminadamente a velocidade
em Lisboa, mas para se estudar
tecnicamente a possibilidade de
redução das velocidades. Afinal
era por aqui que a oposição, querendo apresentar uma proposta,
deveria ter começado.
Do ponto de vista da democracia, este tipo de iniciativas revela uma atitude de mau perder
dos partidos da oposição que ainda não se conformaram com o
facto da maioria dos lisboetas ter
escolhido um novo executivo.
A oposição pode querer dificultar a vida a Carlos Moedas, mas
não tem o direito de o fazer prejudicando a vida dos lisboetas.
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Política

Curtas
PCP quer prazo
de metadados
reduzido a 90 dias

FACEBOOK JUNTOS PELO PARQUE DAS NAÇÕES

O projeto-lei ontem entregue pelo PCP na
Assembleia da República,
relativo à lei dos
Metadados, prevê a redução do prazo de conservação dos metadados de tráfego e de localização das
comunicações eletrónicas
para apenas 90 dias. Os
comunistas não propõem,
no entanto, alterações ao
regime de acesso aos
mesmos.

António Romano de Castro já foi substituído

CHEFE DE GABINETE
CLANDESTINO DEMITE-SE
Joana Mourão Carvalho
joana.carvalho@nascerdosol.pt

Romano de Castro, até aqui chefe de gabinete
do grupo parlamentar do PSD, apresentou a
demissão após o Nascer do SOL ter noticiado
que não era membro registado na AR.
O chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD, António Romano de Castro, apresentou esta semana a demissão do cargo, após
o Nascer do SOL (na edição passada) ter noticiado que o seu
nome não constava no despacho
das nomeações dos funcionários
que dão apoio à bancada parlamentar social-democrata. Para o
substituir, foi nomeada como
chefe de gabinete Conceição Castro, até agora assessora do grupo
parlamentar.
«Tendo-me sido comunicado
pelo Dr. Romano de Castro que
pretendia cessar as funções
que vinha exercendo, de Chefe
de Gabinete do Grupo Parla-

mentar do PSD, venho por este
meio informar que, ouvida a
Direção, decidi nomear como
Chefe de Gabinete, com efeitos
a partir do dia de hoje (26 de
maio), a Dra. Conceição Castro», lê-se na missiva dirigida ao
GPPSD e assinada pelo líder parlamentar social-democrata, Paulo Mota Pinto, a que o Nascer do
SOL teve acesso.
Curiosamente, a nova líder da
equipa de assessoria do PSD no
Parlamento partilha o apelido
com Romano de Castro. Ao que o
Nascer do SOL conseguiu apurar,
tratar-se-á de «apenas uma coincidência», não tendo sido feita internamente qualquer associação

familiar entre os dois. Na mesma
nota,Paulo Mota Pinto expressa
ainda «em nome da Direção – e
certamente também de todos
os Deputados do PSD, atuais e
passados, bem como dos Funcionários do Grupo Parlamentar –, o agradecimento e louvor
do Grupo Parlamentar do
PSD» a Romano de Castro, «pela
forma como, ao longo de várias
décadas, exerceu aquelas funções, contribuindo de modo
muito relevante para a organização, funcionamento e afirmação» do GPPSD.
Na edição passada, o Nascer do
SOL dava conta que, ao contrário
do que se verificava em todas as
outras bancadas parlamentares,
quanto ao PSD não havia despacho de nomeação do seu chefe de
gabinete, situação que terá causado «muito incómodo» nas
hostes ‘laranjas’ e terá apanhado

de surpresa o próprio líder parlamentar.
No despacho assinado pelo secretário-geral da Assembleia da
República, Albino de Azevedo
Soares, apenas constam as nomeações dos restantes funcionários. O Nascer do SOL tentou contactar Albino de Azevedo Soares
no sentido de obter um esclarecimento sobre a situação, mas não
obteve nenhuma resposta até
hoje.
Já Romano de Castro, em declarações ao nosso jornal, na semana passada, justificou a inexistência de uma nomeação por ter sido
«designado» para o cargo pelo
partido, enquanto funcionário do
mesmo. Questionado se mesmo
sendo funcionário do partido não
devia constar das nomeações, argumentou que estava «destacado
há muitos anos», não se alongando nos esclarecimentos.

Póvoa do Varzim
pondera abandonar
da ANMP

O presidente da Câmara da
Póvoa de Varzim, tal como
o fez Rui Moreira (do
Porto), tornou público
«estar a ponderar» propor
a saída da ANMP aos
órgãos autárquicos, como
consequência do desagrado
com as negociações no processo de descentralização.

Miguel Albuquerque
fala em ‘novo ciclo’
com António Costa
Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional
da Madeira, considerou
que o relacionamento institucional com o Governo da
República «está num novo
ciclo, muito bom, e estamos a conseguir conversar». Citado pela Lusa,
Albuquerque disse que esta
atitude do Governo socialista «vai permitir a resolução dos dossiês da
Madeira pendentes», pois
«há realmente disponibilidade do primeiro-ministro, António Costa, o que
é muito positivo para a
região».

Eleitos membros
da EFSE

A Assembleia da República
elegeu ontem três membros
para a Entidade
Fiscalizadora do Segredo
de Estado (EFSE). Trata-se
do embaixador Fernando
Neves e o deputado socialista Pedro Delgado Alves,
indicados pelo PS, e do
general José Pinto
Ramalho, indicado
pelo PSD.
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BE-Açores quer
mais pessoal não
docente nas escolas
O BE dos Açores exigiu a contratação urgente
de pessoal não docente, para permitir o ‘regular funcionamento’ das escolas.
te três anos na mesma entidade», sem, no entanto, ter aberto,
até à data, concursos públicos
para a sua integração.
Desde janeiro de 2021 e até
maio de 2022, revela o BE, foram
abertos concursos para a integração de 16 assistentes operacionais nas escolas da região e zero
assistentes técnicos. «Assim se
vê que o Governo andou a dormir e parece ainda não perceber, ou finge não perceber, a
gravidade do que está a acontecer, devido às suas decisões
desarticuladas e mal planeadas», acusou António Lima, para
quem «a falta» de pessoal não
docente nas escolas dos Açores
«está a gerar uma enorme
preocupação em várias comunidades educativas e nos trabalhadores que se vêm sem futuro e sem perspetivas».
«A falta de pessoal não-docente nas escolas dos Açores
tem sido colmatada ao longo
dos anos pela colocação de trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais, numa
clara utilização de mão-de-obra barata para colmatar necessidades permanentes», continuou o coordenador do BE/Açores, cujo projeto de resolução
recomenda que o Governo açoriano proceda à prorrogação extraordinária dos vínculos do pessoal não docente.

FACEBOOK BE AÇORES

O braço açoriano do Bloco de Esquerda quer a contratação urgente de pessoal não docente para as
escolas do arquipélago. No Parlamento açoriano, António Lima,
deputado do BE, apresentou o
projeto de resolução dos bloquistas em que essa mesma exigência é feita, revelando haver «centenas de trabalhadores ao
abrigo de programas ocupacionais», bem como «a prazo»,
cujos contratos «já terminaram
ou estão em vias de terminar
e não podem ser renovados».
«Sendo estes trabalhadores,
essenciais para o funcionamento das escolas, o fim dos
contratos e a não contratação
dos trabalhadores necessários, significa que o início do
próximo ano letivo está em
risco por falta de pessoal nas
escolas», alertou o deputado, garantindo haver «escolas que poderão não ter sequer funcionários necessários para abrir
as portas em segurança».
As palavras de António Lima
seguem as ideias proferidas em
conferência de imprensa, onde o
coordenador do BE nos Açores
explicou que, recentemente, o
Governo Regional «decidiu alterar os regulamentos de programas ocupacionais de modo
a impedir que estes trabalhadores possam realizar novo
programa ocupacional duran-

António Lima é coordenador do BE/Açores

PÁTIO DAS CANTIGAS

Sem Rei… nem roque

Q

uando se esperava que
Marcelo replicasse, talvez,
as ‘Presidências Abertas’
de Soares ao tempo de Cavaco,
para ‘compensar’ os efeitos da
maioria absoluta socialista, eis
que o país assistiu, estupefacto,
às picardias trocadas entre o Presidente e o primeiro- -ministro,
com a Ucrânia de permeio.
Se Marcelo fez de porta-voz do
Governo, António Costa imitou-o e fez de porta-voz da Presidência. Uma tristeza, que deu azo a
que um cómico se despedisse da
antena da SIC, com um dos seus
mais corrosivos programas, glosando o Presidente e o primeiro-ministro em alegre despique.
Estamos a ficar parecidos com
um ‘país de opereta’. A sucessão
de episódios, a nível político, é
disso prova, enquanto no plano
mediático ganham terreno questões menores, amplificadas pelas oposições de esquerda, em
busca desesperada de causas.
Mas recapitulemos algumas
coisas sérias: por causa de um
acórdão do TC sobre a chamada
‘lei dos metadados’, cujas normas foram julgadas inconstitucionais, milhares de processos
arriscam nulidades.
Alarmada, a PGR assinou um
requerimento àquele tribunal no
qual pedia a nulidade do acórdão
e que a sua eficácia não tivesse
efeitos retroativos. Na volta do
correio, os juízes devolveram o requerimento à origem, informando, liminarmente, Lucília Gago
de que «carece de legitimidade,
processual e constitucional,
para suscitar» esse incidente.
Uma humilhação escusada.
O Governo socialista, que há
muito conhecia a problemática
dos metadados – alertado, até,
pela provedora de Justiça –, ‘empurrou com a barriga’, no que é
reincidente, embora tivesse
como ministra da Justiça uma
magistrada oriunda do Ministério Público, com obrigação de
agir, em vez de deixar andar.
Longe desta polémica, o ex-banqueiro João Rendeiro, apareceu morto numa cela sul-africana, onde aguardava a extradição, após ter saído de Portugal
sem ninguém dar por isso, apesar de condenado e com pena de
prisão para cumprir.
Percebeu-se que a fuga nas ‘barbas da Justiça’ fora beneficiária

de vários equívocos, mas o CSM,
lesto, veio isentar de culpas os
juízes afetos aos processos, declarando, «sem qualquer dúvida» que não tinham ‘enxergado’ (…) o mínimo indício de
responsabilidade disciplinar
relativamente a qualquer dos
vários juízes de Comarca, da
Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça». E
ponto final. Assunto arrumado.

J

á José Sócrates passou a dedicar-se ‘a nova vida’ no Brasil, como consultor e amigo de
Lula, sem ‘dar cavaco’ à Justiça, apesar de estar sujeito, como
arguido e pronunciado, ao termo de identidade e residência.
Que se saiba, o
recurso do MP, enviado há quase um
ano à Relação, contestando a leitura
feita do processo
pelo juiz Ivo Rosa,
«distorcendo os
factos narrados
na acusação», continua pendente. Em
consequência, o julgamento de Sócrates e do amigo Santos Silva, na parte
em que foram pronunciados, permanece adiado, enquanto a Relação não decidir o desfecho do recurso. É uma espécie de ‘pescadinha de rabo na boca’…
Coube à revista Visão revelar
as «viagens secretas» de Sócrates ao Brasil, e a sua inscrição num doutoramento, aceite
pela Universidade Católica de
São Paulo, enquanto vai intervindo na pré-campanha de Lula
à Presidência.
O mais provável é que a Universidade brasileira tenha ignorado – ou desvalorizado – as polémicas que, em 2019, rodearam
o mestrado em Ciência Política
do seu novo doutorando, e as suspeitas que recaíram sobre a tese.
É um novo capítulo na saga
misteriosa sobre a origem do dinheiro que permite a Sócrates
pagar viagens, advogados e recursos sucessivos.
Outro arguido de renome, Ricardo Salgado, embora avistado
a passear na Sardenha no verão
passado, não se esqueceu de
cumprir a lei e de comunicar a
ausência no estrangeiro.

Passaram quase oito anos desde que o Banco de Portugal tomou o controlo do BES e anunciou a sua separação em duas entidades distintas: o ‘banco bom’,
que deu origem ao Novo Banco,
e o ‘banco mau’, com os chamados ativos tóxicos.
Condenado em primeira instância num processo extraído
da Operação Marquês, Salgado
chegou a um beco da sua ‘via
sacra’, se o recurso da defesa e
o alegado alzheimer não o livrarem da prisão.

P

or fim, o Presidente da República optou por uma nova leitura das suas competências neste segundo mandato.

Valha-nos a covid
para ‘anestesiar’ os
portugueses de forma
a não perceberem
que estamos a ficar
um país ‘sem rei…
nem roque’

Além de ‘comentar’ quase diariamente nas televisões tudo
quanto ‘mexa’, chegou ao ponto
de considerar que o país pode ser
um «beneficiário líquido» por
estar «longínquo da guerra»
na Ucrânia, defendendo que «o
inteligente é saber aproveitar
essa ocasião». Sobraram as perplexidades.
Se tudo isto – juntamente com
a exuberância presidencial na
visita a Timor –, não for kafkiano, já não faltará muito.
Valha-nos a covid para ‘anestesiar’ os portugueses de forma
a não perceberem que estamos
a ficar um país ‘sem rei… nem
roque’.
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Frases

Vão perdoar-me. Acho que falta coragem política para punir
quem divulga [casos em segredo de Justiça]. É muito fácil
chegar ao escrivão de um tribunal e dar-lhe três mil de euros...
no espaço de antena dá uns milhões. É uma guerra perdida.

drógão. Lamento que o Estado se tenha ausentado da situação.
Presidente da liga dos bombeiros,
DN, 27/5

João Miguel Tavares

Almeida e Costa parte de pressupostos errados, mas o seu artigo é sério. Não é um trabalho
de ‘um juiz do século XIII’,
como lhe chamou Luís Aguiar-Conraria.
Jornalista. Público, 24/5

Luís Aguiar-Conraria

Na terça-feira, no Público, João
Miguel Tavares, num artigo indignado com o que se tem escrito sobre a eventual cooptação
do jurista Almeida Costa para o
Tribunal Constitucional, refere-me. O artigo é tão desonesto
que é difícil responder.

Miguel Vasques

Alguns pesticidas podem provocar infertilidade. Enquanto
consumidores não temos noção disso.

Bruno Cardoso Reis

Existe o receio, mesmo nos
mais críticos do regime, de que
a alternativa a Putin seja realmente o caos.
Historiador, Negócios, 27/5

António Nunes

É grave que haja só um bombeiro julgado no caso de Pe-

Fazia muitas diretas a passear
e a conversar com os amigos.
No outro dia, tinha de ir trabalhar e não era fácil. Na Sandoz [onde trabalhou como escriturário], chegou a dormir
na banheira.

Conceição Calhau

A fruta tem muitas vantagens
nutricionais, e outros alimentos estão contaminados e não
sabemos disso.
Nutricionista, i, 27/5

Paulina Chiziane

No momento da guerra entre o
preto e o branco, onde é que
fica o mulato?
Escritora, Público, 27/5

Fernando Aramburu

A fama traz riscos que um escritor que acredita na literatura deve evitar.
Escritor, Sábado, 26/5

José Cid

Eu e Camões nascemos na
margem do Tejo, somos cegos
de uma vista e poetas.
Cantor, CM Domingo, 22/5

Malcom Gladweell

Jornalista, Expresso, 27/5

ibidem

Médico endocrinologista, i, 27/5

Professor universitário, Expresso,
27/5

Nós, os jornalistas, praticamos
tarefas obsessivas, para que as
outras pessoas, que não têm
nem o tempo nem a vontade de
o fazer, sejam beneficiadas pela
nossa aprendizagem.

ARTV

António Almeida e Costa

Juiz candidato ao Tribunal Constitucional no Parlamento, Expresso, 27/5

Quim Barreiros

Quando não tiver energia,
tomo viagra.
Cantor pimba, Nova Gente, 25/5

Maria Antónia
Oliveira

Gostava muito de raparigas,
perdia a cabeça, era ciumento,
bruto, cruel.
Biógrafa de Alexandre O’Neill, i, 24/5

idem

O O’ Neill era chapa ganha,
chapa gasta. A Noémia ia muitas vezes à casa de penhores.
Quando a viam entrar diziam:
‘Lá vem ela buscar a máquina
de escrever’.

idem

Tenho sete homens comigo, tenho de os incentivar, eles também têm os seus problemas.

Susana Vieira

Existe uma inveja muito grande, ser famoso gera muito ódio,
Atriz, Nova Gente, 25/5

Alexandra Lencastre

Fiz a vida num inferno ao Virgílio Castelo.
Atriz, CM/Vidas, 21/5

Bruno de
Carvalho
Tenho a certeza
de que vamos
andar vida após
vida sempre
nisto. Acredito
piamente que
vamos sempre
acabar juntos.
idem

As alarvidades
que têm dito
afetam quem
gosta de mim.
Ex-presidente do Sporting
e concorrente do Big Brother
sobre a namorada Liliana
Almeida, Lux, 25/5

19

NASCERDOSOL.PT

Cocktail
Nas
campanhas
eleitorais,

uma das
obrigações dos
líderes é
participarem em
almoços e
jantares-convívio,
tendo às vezes de
comer duas vezes
a mesma refeição.
Ora, Jorge
Moreira da Silva,
embora fosse
contrário a estes
eventos, não só
teve de participar
neles como… teve
de ajudar na
confeção! Qual
empregado de
churrascaria,
deitou mãos à
obra – e as febras
até parecem
apetitosas.

Num canal de TV, uma jornalista pergunta a um infecciologista: «Como se explica que, sendo Portugal o país com maior
taxa de vacinação, 90%, seja
hoje um dos que no mundo
têm maior número de infeções?». O infecciologista não
conseguiu responder. Apesar de
tudo o que se tem dito e escrito,
o certo é que a covid continua a
ser um mistério.

DR

Pergunta
fatal

O julgamento
do soldado russo
O julgamento de um jovem soldado
russo de 21 anos pela Justiça ucraniana deu muito que falar. Houve quem
criticasse, houve quem elogiasse. De
facto, não há memória de se fazer um
julgamento formal durante uma guer-

Chapéu indiscreto
Depois de um jogo de
polo em Santa Bárbara, Califórnia, em
que a equipa do príncipe Harry venceu,
este dirigiu-se à mulher, Meghan, e beijaram-se calorosamente. O jovem casal
admitia que o chapéu de abas largas
escondesse o momento. Mas o chapéu
era… transparente –
e nem ele nem a mão
da princesa conseguiram evitar a indiscrição.

ra. Em teatros de guerra, o que sempre se fez foram julgamentos sumários, seguidos de execuções. Ou, mesmo, execuções sem julgamento. Nesse
aspeto, é forçoso reconhecer que foi
um passo em frente.

Sportinguistas no Toledo
Na última terça-feira, o boss do
restaurante Toledo no Lumiar,
Carlos Leandro, juntou um grupo
de amigos onde pontificavam os
sportinguistas: Manuel Fernandes, uma das lendas do clube, o
humorista Chico Dias e o seu filho Pedro, ex-diretor técnico do
clube de Alvalade e da Academia
do Sporting em Toronto, Abílio
Fernandes e o seu filho Gonçalo,

empresários da restauração. Agora que a época futebolística acabou, é tempo de balanço… e de
confraternizações.

Tavares, o pensador
Martim Sousa Tavares, filho de
Miguel Sousa Tavares e Laurinda
Alves, deu uma entrevista a Daniel Oliveira, da SIC, onde falou
longamente sobre o pai. E a certa
altura contou que, depois de um
jantar a dois no Alentejo, tendo o
pai permanecido à mesa, quando
Martim se foi despedir dele, 2 horas depois, continuava exatamente na mesma posição. E o jovem
concluía que o pai é capaz de ficar
horas a pensar. Fica sempre bem
aos filhos endeusarem os progenitores. Mas naquela situação, o

mais provável é que Sousa Tavares tenha bebido um pouco mais
ao jantar – e depois tenha ficado a
dormitar à mesa… Ou não?
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RADARES
O BIG BROTHER

BRUNO GONÇALVES

S ociedade

VAI ACORDAR
A 1 DE JUNHO
Vítor Rainho
vitor.rainho@nascerdosol.pt

São 41 os radares que devem ser ligados no dia 1 de junho em Lisboa. As
multas vão ser a doer e há quem considere que tudo não ‘passa de uma caça
ao dinheiro’. Nas autoestradas os radares vão passar a disparar a 130 km/h.

A

partir de quarta-feira é a doer e se não
tiver cuidado com a
velocidade do seu
carro poderá ser autuado duas vezes na
mesma via – e não será muito difícil. Quem saia, por exemplo, da
IC 19 e entre, distraído, na 2.ª Circular tem de saber que só poderá
conduzir até 50 km/h – embora
exista uma pequena tolerância de
10% –, sendo que mais à frente os
radares começam a disparar
quando ultrapassar os 80km/h –
e são quatro nestas condições. E
vai ser assim em toda a cidade,
pois a Câmara de Lisboa mandou
instalar 20 novos radares que se
juntam aos 21 antigos, que foram
remodelados. Além destes radares fixos, há ainda que contar com
os radares móveis da PSP e da Polícia Municipal...
Problemas técnicos impediram os
aparelhos de começarem a funcionar no dia 1 de abril, mas agora está,
aparentemente, tudo resolvido.

Por muito que as autoridades
digam que não, a leitura é inevitável: a caça à multa nas estradas
portuguesas, com especial incidência na capital, é uma realidade que se agravará já a partir de
dia 1 de junho. Vários protagonistas no combate à sinistralidade
são perentórios mas, como é óbvio, preferem o anonimato: «Se
há casos em que até se podia ir
mais longe na limitação do limite máximo de velocidade,
nomeadamente nas zonas habitacionais, históricas e de serviços, noutras vai ser mesmo
uma caça à multa», confessa
uma fonte policial.
Em abono do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas,
pode dizer-se que herdou as novas
medidas e que tentou dar mais visibilidade à aproximação dos radares. Quem anda pelas estradas
da capital, se tiver o mínimo de
atenção à sinalização rodoviária,
já se deparou com sinais tapados
com plástico preto, que vão ser

destapados a 1 de junho. E o que
abona a favor de Carlos Moedas é
precisamente a instalação destes
avisos de aproximação aos radares, maiores do que os exigidos
por lei – os antigos luminosos verticais foram todos retirados com
as exceções dos dos túneis.

Como é possível andar a 20?
«Penso que os radares devem
ser preventivos e não punitivos. Devem ser algo que as pessoas sabem onde estão e estes
radares vão estar totalmente
assinalados, ou seja, as pessoas
sabem que ali há um radar e
que vão ter de respeitar uma
determinada velocidade. Se
não respeitarem, é uma escolha deles», explicava ainda ontem o presidente da Câmara. E é
aqui que os ‘contestatários’ destas medidas entram em ação:
«Faz algum sentido o limite de
velocidade ser de 50 em vias de
três faixas para cada lado? Faz
algum sentido a velocidade
permitida na Avenida Calouste Gulbenkian? E acham que é
possível andar a 20 na subida
do viaduto de Belém? Que ponham limites rígidos onde há
acidentes fatais, nada a opor,
agora em vias que são autênticas autoestradas urbanas isso
é apenas caça à multa. Como
os 50 na 2.ª Circular. Por acaso,
Carlos Moedas, que tanto gos-

ta de estudos e de ouvir a população, preocupou-se em ter
informação credível e de especialistas em Mobilidade para
aceitar pôr estes limites, herdados do anterior Executivo,
em prática?», protesta fonte ligada à segurança rodoviária.
Todos os novos radares estarão
munidos de duas câmaras, uma
para detetar o excesso de velocidade e outra para controlar o fluxo de trânsito – ligada à central da
Polícia Municipal. Quando surgiram as primeiras notícias dos novos radares, chegou a escrever-se
que os mesmos iriam apanhar
condutores que passam sinais vermelhos ou que falam ao telemóvel
enquanto conduzem. «É totalmente falso que isso aconteça –
é a mesma história de se dizer,
de tempos a tempos, que os pórticos das portagens podem
‘multar’ quem vá em excesso
de velocidade. Isso não passa
de um mito urbano», esclarece
fonte ligada ao processo.
Mas a vida dos automobilistas
aceleras não vai só piorar na capital, pois o país está a ser fortemente ‘armado’ com novos radares e de

diferentes tipos – prevendo-se que
Portugal fique com mais de 300 radares fixos, além dos móveis. «Alguém duvida que as multas são
um verdadeiro maná para algumas câmaras e para o Governo?
Quando se diz que o objetivo é
prevenir a sinistralidade estão a
brincar connosco, pois isso só é
verdade nalguns troços», acrescenta outro oficial de segurança
pública.

129 milhões de euros
de receitas
Olhando para o Orçamento do Estado de 2022, as contas são óbvias.
No corrente ano, o Governo calcula que irá ‘faturar’ quase 129
milhões de euros em multas de
trânsito, um aumento de quase
40% em relação a 2021. Basta fazer as contas para se ter uma ideia
do investimento em novos radares a instalar em retas largas e
onde os automobilistas costumam passar dos 80km/h.
Um dos problemas que o Governo e todas as entidades que ganham com as multas se deparam
diz respeito às infrações que prescrevem, pois há muitos escritó-
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FILIPA CHASQUEIRA
FALAR BAIXINHO

Para que servem as provas
de aferição?
A

A

Os radares vão estar desligados até terça-feira

rios de advogados que apenas se
dedicam a essa matéria – como há
poucos funcionários para tratar
das multas, sempre que alguém
contesta essa infração vai para o
fim do expediente à espera que alguém responda aos causídicos...
E como a história dos polícias
e dos infratores faz lembrar a do
gato e do rato – será que ainda se
pode dizer isto? – o Governo está
a tentar, obviamente, dificultar a
vida aos aceleras. Um exemplo
muito concreto diz respeito aos
radares que estão colocados nas
autoestradas – e, para que se saiba, não há aparelhos para todas
as caixas instaladas, apesar do
Executivo ter reforçado agora o
número de radares. Os aparelhos
são retirados das caixas dos locais
onde os automobilistas se habituaram a abrandar e são colocados noutros onde ainda não há
tanta familiaridade. Dando um
exemplo: quem vai de Lisboa para
Cascais encontra uma caixa, supostamente com um radar lá dentro, na descida para o Jamor. Imagine-se que ao fim de um mês esse
radar só ‘disparou’ meia dúzia de
vezes. É sinal que está a ‘traba-

lhar’ pouco, logo é transferido de
lugar...

O jogo do gato e do rato
Como se pode ver, a história faz
lembrar o jogo do gato e do rato,
como dizia há pouco. Mas a grande surpresa nesta matéria diz respeito aos limites de velocidade que
fazem disparar os radares instalados nas autoestradas. Até aqui,
os automobilistas só eram multados depois de ultrapassarem os
140 km/h, apesar do limite máximo ser de 120. As autoridades, por
norma, dão uma tolerância de 10
km/h, até por questões técnicas.
Só que a maioria dos condutores
que era apanhado em excesso de
velocidade era-o em velocidades
que já entravam nas contraordenações graves ou muito graves – o
que, necessariamente, implica
perda de pontos na carta de condução. E, nesse caso, muitos recorriam aos serviços dos tais escritórios de advogados.
Para ultrapassar este imbróglio, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deu ordens,
segundo um responsável do setor,
para que os radares comecem a

‘disparar’ a partir dos 130 km/h,
embora outras fontes contactadas
pelo Nascer do SOL digam que é
a partir dos 140, já que até há pouco só multavam a partir dos 150.
O objetivo é muito simples: quem
ultrapassa o limite máximo permitido nas autoestradas até 20
km/h incorre numa multa leve,
significando isto que só terá de pagar sessenta euros – e não ficará
sem pontos na carta. Quem é que
nestas condições vai preferir contestar a multa que lhe poderá ficar em 250 ou 300 euros se recorrer a um advogado? Mais uma
vez, é só fazer as contas. E assim
o Estado vai passar a cobrar muito mais multas nas autoestradas...
Por fim, mais duas notas. As 30
pistolas-radares que a PSP comprou devem estar operacionais
em julho. Logo, qualquer polícia
munido dessas pistolas poderá
autuar automobilistas a 500 metros de distância... Já a velocidade média, que medirá a velocidade entre dois pontos, espera melhores dias e há quem diga que
só entrará em vigor no próximo
ano. Se conduzir, não se esqueça
de abrandar...

s provas de aferição têm
como objetivo dar informação aos professores, alunos
e encarregados de educação sobre a assimilação das matérias.
O que desde logo é curioso, porque sempre pensei que esse fosse
precisamente parte do trabalho
dos professores e que estes – que
acompanham os seus alunos diariamente ao longo dos anos – soubessem, melhor do que ninguém,
qual o seu nível de aprendizagem.
Mas as provas de aferição têm
também como objetivo dar uma
visão de conjunto de como os alunos estão a aprender em cada escola e a nível nacional.
Certamente aprenderão de forma muito diferente em escolas
com as mais díspares
características e de
facto seria excelente
que essas diferenças
fossem estudadas e
colmatadas da melhor forma. Tal como
que, a nível nacional, o programa curricular fosse revisto e
adaptado com base nas necessidades e dificuldades encontradas nos nossos alunos. Resta saber se isso tem sido feito.

E

ste é um ano particular que
levou até à recomendação da
suspensão deste tipo de provas
pelo Conselho de Escolas porque, devido à pandemia, é para
recuperar aprendizagens. Talvez fosse mais frutífero para os
professores e alunos usarem
este tempo precioso em aulas e
atividades do que na realização
de provas e em tudo o que elas
implicam. É que além dos dias
dispensados à avaliação, com todas as regras e preceitos, tem de
haver uma reestruturação do
plano de aulas para que os alunos estejam preparados para todos os conteúdos que possam
surgir, sendo que as provas decorrem semanas antes de o ano
acabar e até ao lavar dos cestos
é vindima. Não sei até que ponto a sobreposição da avaliação à
aprendizagem pode dar bons
frutos. Há até professores e alunos que se veem forçados a adiantar matéria de forma rápida para
não ficar nada de fora.

s avaliações parecem ter um
caráter pedagógico, mas,
além de nenhum professor querer que um aluno chegue a uma
prova e se confronte com matérias de que nunca ouviu falar,
ninguém gosta de ficar mal na fotografia, porque no final os resultados das avaliações e a comparação das competências dos professores e das escolas será
inevitável. Há até colégios que
alertam os pais para a importância de os filhos não descurarem
as provas de aferição e incentivam ao estudo para obterem (todos) um bom resultado.

As provas de aferição
têm também como
objetivo dar uma visão
de conjunto de como os
alunos estão a aprender em cada escola
e a nível nacional

D

iria que neste momento as
prioridades deviam ser outras. As de, com calma e arranjando estratégias, conseguir ir colmatando de forma coerente e eficaz as lacunas que ficaram do
ensino à distância, ao mesmo tempo que se vai avançando na matéria (que também devia ser revista). Não precisamos de provas de
aferição para saber que muitos
dos nossos alunos estão um bocadinho coxos e os professores saberão identificar no quê. E também
sabemos que não serão elas que
lhes vão dar ferramentas para
melhorar. Mas talvez a ausência
das preocupações, burocracias e
tempo despendido que elas implicam para os professores, que já estão demasiado sobrecarregados,
e para os alunos, que já foram
muito castigados, se pudesse traduzir numa boa ajuda.
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‘RECEBEMOS
MUITO MAIS
DO QUE DAMOS’
Maria Moreira Rato (Texto)

Bruno Gonçalves (Fotografia)

maria.rato@nascerdosol.pt

bruno.goncalves@nascerdosol.pt

Ernesto Rebelo, de 86 anos, Sofia Magalhães,
de 56, e Beatriz Guterres Soeiro, de 22, são três
dos cerca de 40 mil voluntários do Banco Alimentar Contra a Fome que, este fim de semana, participarão na campanha de recolha ‘Seja
o próximo a ajudar o próximo’.
No Armazém 1 da Avenida de
Ceuta, sente-se o cheiro a morangos e brócolos frescos. Dezenas de
caixas podem ser vistas a serem
carregadas pelos voluntários que
separam os bens alimentares, preparam boxs de alimentos – devidamente separados –, recebem
quem necessita de ajuda, conversam com quem passa por eles e,
enquanto fazem estas e outras atividades, ouvem música e conversam sempre que possível.
A passar perto do gabinete de
Isabel Jonet, envergando o típico colete azul com o logótipo do
Banco Alimentar, está Ernesto
Rebelo, de 86 anos. «Quase 87!»,
avisa, em tom jocoso, enquanto
se mexe energicamente e realiza
as tarefas. Afinal, é voluntário
há 27 anos e dedica-se a esta causa todos os dias.
«Fui funcionário do Banco
Totta & Açores até aos 59 anos.
Estava habituado a sair cedo
de casa, de fato e gravatinha,
sempre arranjado, e ir trabalhar. Reformei-me e pensava
que ainda tinha muitos anos
pela frente e não podia ficar de
braços cruzados», diz, sendo interrompido pela colega Sofia Magalhães, de 56, que chegou há sete
meses. «E é claro que tinha! Tinha e tem», garante.
«Primeiro, pensei em ir para
um hospital, mas não queria
apenas dar copos de água e bolachinhas às pessoas. Bem sei
que precisamos de pessoas que
façam isso, mas queria estar
num sítio em que tivesse mais
atividades», explica, indo ao encontro da perspetiva de Sofia

que, após ter tido os mais variados empregos, por exemplo,
como consultora imobiliária, decidiu que podia virar-se para o
voluntariado depois de ter passado anos a investir e ter rendimentos suficientes para não ter necessidade de procurar um trabalho no imediato.

Receber mais do que dar
«Aquilo que as pessoas não percebem, muitas das vezes, é que
recebemos muito mais do que
aquilo que damos», afirma Ernesto, narrando episódios que
tem vivido e que, apesar de o revoltarem, contribuem para a boa
disposição que demonstra. «Dá-me a impressão de que as pessoas acham que levo as compras daqui. Como se viesse ao
supermercado buscar azeite,
arroz, massa... Não é nada disso que acontece! Quem é apanhado a roubar, vai logo para
a rua», assevera, recebendo o
olhar de concordância de Sofia.
«Sim, o Ernesto tem razão.
Quem sabe que sou voluntária
não entende como é que faço

Ernesto Rebelo
tem 86 anos
e é voluntário
no Banco Alimentar
há 27, desde que
se reformou, indo
à Avenida de Ceuta
todos os dias

isto sem receber ‘nada’. Já chegaram a perguntar-me se sabia
se seria contratada. Simplesmente não entendem que o
Banco Alimentar dá-nos muito: ajuda-nos a desanuviar, esquecemos os nossos problemas
individuais, fazemos exercício
físico quase sem nos apercebermos disso, conversamos com
pessoas de todas as idades e
países... É gratificante», esclarece, enquanto Beatriz Guterres
Soeiro, de 22 anos, se aproxima e
junta-se à conversa.
«Estudei no estrangeiro e
voltei para Portugal com o objetivo de fazer o mestrado em
Engenharia do Ambiente. Os
meus colegas passam o tempo
todo a estudar e, no pouco tempo livre que têm, fazem exercício físico, saem à noite e pouco
mais. Acho que o voluntariado
ainda não está muito enraizado nos jovens, mas isto vai mudando», sublinha, realçando que
chegou há poucos meses ao Banco Alimentar, tal como Sofia, mas
tem aprendido todos os dias.
«A vantagem é que os horários são super flexíveis. É claro que nos comprometemos
com x ou y dia, mas se não tivermos disponibilidade para
vir em determinado momento,
está tudo bem. E se, por outro
lado, tivermos mais tempo e
podermos fazer mais horas,
está tudo bem também! Há
imensa liberdade, mas não é
por isso que deixa de haver responsabilidade», acrescenta a jovem, trocando olhares cúmplices
e gargalhadas com Ernesto e Sofia, assim como concordância.

‘Os portugueses continuam
a ser solidários’
Os três integram a equipa dos 40
mil voluntários que se dedicam
ao Banco Alimentar. A 28 de novembro, na 61.ª campanha levada
a cabo, já tinham sido pesadas 720

toneladas de alimentos. No entanto, este número correspondia a
menos 90 toneladas do que em novembro de 2019, quando havia decorrido a então última campanha
presencial.
A informação foi avançada, à
época, pela presidente da organização, Isabel Jonet, à agência
Lusa, deixando claro que os números não são «nada de estranhar, porque estamos em menos supermercados e ainda temos muitas doações aqui no
pátio para pesar». A presidente
do Banco Alimentar destacou a
grande quantidade de voluntários presentes e a solidariedade
demonstrada pelos portugueses:
«É incrível ver a quantidade
de alimentos que estão aqui
doados e que apesar deste tempo difícil ou se calhar, sobre-

tudo, por causa deste tempo difícil, em que todos nós conhecemos famílias que estão em
situações mais desesperadas,
que os portugueses respondam
presente à campanha do Banco Alimentar».
A campanha do Banco Alimentar continuou, no dia seguinte,
em cerca de 1200 estabelecimentos comerciais do país, contando
com cerca de 20 mil voluntários.
Para contribuir, como já é conhecido dos portugueses, basta aceitar um saco do Banco Alimentar
à entrada do supermercado e, durante as compras, escolher produtos não perecíveis, como conservas, azeite, açúcar, farinha e
massas, para doar. Além disso,
era – e continua a ser – ainda possível comprar vales de produtos
que estão disponíveis nas caixas
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‘Obrigado’ é das palavras que encontramos mais no armazém

Na manhã de ontem, os voluntários organizavam e dividiam produtos perecíveis

dos supermercados em www.alimenteestaideia.pt
Os 21 bancos alimentares
existentes no país distribuíram,
posteriormente, a comida localmente, também com recurso a
voluntários.
Segundo a instituição, no ano
de 2020 haviam sido recolhidas
29 939 toneladas de alimentos,
com um valor estimado de 41,9
milhões de euros. Os bens foram
entregues a 2700 instituições,
contribuindo para a alimentação
de cerca de 450 mil pessoas. As
campanhas de recolha de alimentos realizam-se duas vezes por
ano sendo que, no ano marcado
pelo surgimento da pandemia de
covid-19, não existiu campanha
presencial devido à mesma. Os
alimentos recolhidos foram recebidos através dos donativos por

vales e da plataforma ‘Alimente
esta ideia’.

As toneladas
da solidariedade
Viriam a angariar mais de 1680 toneladas de alimentos. «Honestamente, não acho que os números vão descer porque os
portugueses continuam a ser
solidários mesmo com as dificuldades que existem. Até porque não sei se temos aquela necessidade de fazer aquilo que
vemos os outros fazer ou se temos este ‘chamamento’, mas
acabamos por ser muito solidários em todas as circunstâncias», avança Beatriz, reunindo o
consenso dos colegas.
Em fevereiro de 2021, o Banco
Alimentar do Porto registou um
aumento de 600% nos pedidos de

ajuda, desde o início da pandemia,
como confirmou a responsável do
serviço social, acrescentando que
atualmente apoiam 60 mil pessoas
no distrito do Porto. «Os pedidos
de ajuda têm aumentado e o perfil das pessoas que pedem ajuda
também mudou radicalmente»,
explicou Inês Pinto Cardoso, em
declarações à agência Lusa.
Antes da covid-19 ter afetado o
país, os pedidos chegavam, na
maioria, de pessoas com o Rendimento Social de Inserção (RSI)
ou de reformados, mas atualmente são «pessoas que perderam o emprego e que nunca se
imaginaram a passar por esta
situação» que mais recorrem à
instituição.
«A maioria das pessoas que
pede neste momento ajuda alimentar nunca a recebeu e nun-

Ernesto Rebelo, Beatriz Guterres Soeiro e Sofia Magalhães

ca se imaginou nesta situação»,
sublinhou a responsável, admitindo que algumas pessoas «sentem
vergonha em pedir ajuda». «As
faixas etárias dos pedidos também se alteraram. Neste momento, estamos a receber mais
pedidos de ajuda de pessoas nas
faixas etárias entre os 20 e 45/50
anos», afirmou. «Já há pessoas
em situação limite, que não têm
alimentação em casa», lamentou.

Vítimas da pandemia
Mas o panorama trágico já se vinha a arrastar. Desde que os efeitos da pandemia tomaram conta
da economia portuguesa em dezembro de 2020 eram já 60 mil
pessoas que, vítimas do layoff ou
desemprego, se juntaram aos milhares de necessitados que o Banco Alimentar Contra a Fome

apoiava. A crise estendeu-se à
classe média: pequenas empresas, consultórios médicos, ginásios são dos vários grupos que
até aqui tinham uma vida estável mas viram-se obrigados a fechar portas. Faziam parte, à época, dos, eufemisticamente, chamados ‘novos pobres’.
Os Bancos Alimentares apelaram, nessa época, a todos os portugueses para que, entre 26 de novembro a 13 de dezembro, contribuíssem para a tradicional campanha
de recolha de alimentos, na época
natalícia, fazendo os seus donativos através do portal de doação ou
utilizando os vales disponíveis nas
caixas de supermercado.
Logo no início, em abril de
2020, oito meses antes das 60 mil
pessoas apoiadas, em dezembro,
havia recebido 10 668 pedidos de >
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Em 2020, foram recolhidas 29 939 toneladas de alimentos

‘Ninguém trabalha sozinho, só em equipa’, garante Isabel Jonet

> ajuda. Estes pedidos de ajuda representavam as necessidades dos
respetivos agregados familiares,
por isso, a presidente, Isabel Jonet, estimava que se tratasse de
cerca de 50 mil pessoas de todos
os estratos sociais representados
nestes apelos.
«Temos [pedidos de ajuda]
desde jogadores de futebol de
ligas semiprofissionais e amadoras que ficaram sem rendimentos, até pessoas que trabalham em circos ambulatórios,
pessoas que trabalham nas feiras, condutores de tuk-tuk,
profissões ligadas ao turismo,
as pessoas que trabalhavam
em restaurantes, empregadas
domésticas, cabeleireiras, manicures, há uma panóplia tal
de profissões que foram atingidas que temos dificuldade em
caracterizar», disse a dirigente
em entrevista à SIC Notícias.
Por outro lado, numa notícia divulgada no JN, o jornal falava sobre como o Banco Alimentar tinha
stock até ao final de maio daquele
ano, contudo, face ao aumento do

número de pedidos e de terem sido
obrigados a cancelar as campanhas de recolha de alimentos, esta
instituição temia que o seu stock
de produtos chegasse ao fim. «É
um grande constrangimento,
uma vez que estas campanhas
de recolha representam a grande maioria do abastecimento
para os seis meses seguintes»,
referiu Isabel Jonet ao JN.

A vantagem da Rede
de Emergência Alimentar
Para responder a este problema,
a instituição criou a Rede de
Emergência Alimentar – foi estruturada pela ENTRAJUDA, que se
juntou aos Bancos Alimentares,
às Instituições de Solidariedade
Social, às Autarquias e outras entidades que prestam apoio, como
elucida o Banco Alimentar no seu
site oficial –, sendo que «a Rede
de Emergência Alimentar é
uma resposta à situação de
emergência que o país vive.
Visa levar alimento a quem
dele carece, apoiando quem encontra numa situação difícil

Em novembro de 2021, foram angariadas mais de 1680 toneladas de alimentos

provocada pelo impacto social
e económico da pandemia», lê-se no site oficial do Banco Alimentar, tendo sido explicitado
que «as medidas tomadas, indispensáveis para prevenir o
contágio da doença provocada
pela Coronavírus, provocaram
situações extremamente difíceis, até desesperadas».
«Afigurou-se urgente acautelar o risco de situações de rutura de apoio alimentar, de isolamento, de desespero. Muitas
famílias ficaram sem qualquer
rendimento ou renumeração

Sofia Magalhães
e Beatriz Guterres
Soeiro são voluntárias há alguns meses, mas defendem
que toda a gente
deve juntar-se
à equipa

de forma inesperada, impedidas de trabalhar pelo encerramento de muitos atividades ou
com reduções substanciais do
rendimento disponível. Famílias cuja vida estava perfeitamente organizada e que nunca
antes se tinham encontrado
numa situação de pobreza», foi
redigido, sendo que Ernesto, Sofia e Beatriz estão cientes desta
realidade.

Há quem esteja fragilizado
economicamente
«Há situações trágicas. Trágicas, ainda mais do que dramáticas. Nós tentamos ajudar
toda a gente, mas vemos que
há quem esteja cada vez mais
fragilizado economicamente»,
aponta Sofia. «Quem mais tem
sofrido é a classe média-baixa.
Porque os pobres continuam
pobres e os ricos continuam ricos», indica Ernesto, arrancando
uma gargalhada a Beatriz.
«É verdade, tem toda a razão», anuiu a jovem, recuando até
março de 2020 alinhando-se com

a nota veiculada pelo Banco Alimentar. «Por um lado, várias
Instituições de Solidariedade
foram obrigadas a encerrar algumas das respostas sociais de
apoio disponibilizadas (como
creches, infantários, ATL, centros de dia e de convívio, e até
em algumas situações, a distribuição de cabazes de alimentos); por outro lado, verificou-se uma redução dos técnicos e
auxiliares que colaboram nestas Instituições, na sua grande
maioria mulheres, que, pelo
encerramento das escolas e
equipamentos escolares, foram
obrigados a ficar em casa em
assistência à família impossibilitando assim a prestação de
alguns dos apoios sociais».
«As pessoas sofreram e sofrem muito. Vivemos com muito menos restrições, mas não
é por isso que estamos bem.
Muito pelo contrário, sentimos
cada vez mais os efeitos económicos, e não só, da pandemia»,
frisa Sofia. «Por outro lado, ainda, foi restringido ou até proi-
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Os voluntários não acham que os portugueses contribuirão menos para esta campanha

bido temporariamente o acesso aos voluntários que colaboram com essas Instituições
para evitar contágios, assim
como aos familiares dos utentes no caso de lares de idosos
e casas de acolhimento», lia-se
no comunicado.
«Sendo essencial respeitar as
recomendações das autoridades de saúde pública, destinadas a reduzir os contágios, foi
importante estruturar uma
rede de distribuição alimentar
que, acautelando a higiene e a
segurança, permita alimentar
e apoiar quem foi impactado
pela pandemia», era notado.
«Nós fizemos isso, não quisemos deixar ninguém de lado.
Mesmo que a recolha tivesse de
acontecer no site, o nosso esforço não diminuía. Só que os
vales são diferentes», reconhece
Ernesto.

‘É diferente dar um vale
ou entregarmos os sacos’
«Sim, uma coisa é fazer o pagamento de um vale e saber

que x e y coisa será entregue
a quem precisa. Já é ótimo,
mas outra é irmos ao supermercado, vermos os voluntários, escolhermos aquilo
que queremos dar, entregarmos os sacos», narra Beatriz.
«Sem dúvida, tudo aquilo
que acontece presencialmente tem outro impacto em nós
e nos outros, principalmente, quando se trata de donativos», salienta Sofia.
«Várias iniciativas de solidariedade entre vizinhos e paróquias surgiram, de forma espontânea, com voluntários que
se disponibilizam para fazer as
compras aos mais idosos evitando que saiam de casa. Neste caso, são pessoas que podem
suportar o custo das suas compras e as confiam a um voluntário do seu prédio ou da sua
paróquia. Ficaram, todavia,
sem qualquer apoio: as pessoas
que habitualmente são apoiadas pelas IPSS que encerraram; as pessoas que não têm
capacidade financeira para

comprar os produtos de que necessitam, aquelas cuja única
refeição era a refeição que consumiam na creche, infantário
ou centro de dia» e «as pessoas
que dependem do cabaz de alimentos que recebem semanal
ou mensalmente».
«Depois daquilo que passámos, penso que todos temos
vontade de ajudar. Há este sentimento de entreajuda que, se
calhar, não estava tão presente antes, mas tornámo-nos
mais solidários», aceita Sofia.
«Toda a gente sabia que havia
pobreza em Portugal, mas era
algo meio...», reflete Beatriz, rematando «abstrato».
«Claro, claro, sabia-se que
existia, mas desde março de
2020 que começámos a ser
‘bombardeados’ todos os dias
com os números, as percentagens certas ou aproximadas, as
histórias das famílias, as dificuldades de todos... Até daqueles que tinham uma boa vida
antes do aparecimento da pandemia... Há este sentimento co-

mum, esta vontade de estender
a mão ao próximo. Acho que é
isso que nos move e deve mover toda a gente que quiser vir
para cá», raciocina Sofia, recordando que também existiam as
pessoas que ficaram numa situação de desemprego, de baixa por
assistência à família.

‘Fico surpreendido
todos os dias’
«Existiram e existem, Sofia.
Temos ouvido e visto tantas
coisas... Já tenho esta idade e
fico surpreendido todos os
dias. Só queria que as coisas
fossem melhores no meu país.
Aquilo que me deixa muito
triste é que, quando estou
aqui, vou beber um cafézinho
aqui pertinho e, quando me
veem com o colete do Banco
Alimentar, perguntam se é
muito longe. Estão a apenas
alguns metros... Parece que
ainda não é divulgado suficientemente», constata Ernesto, enquanto mexe no rolo azul
grosso de adesivo que serve para

etiquetar todas as caixas em que
embalam alimentos.
«Por mais incrível que pareça, não sabem mesmo. Apanhamos o metro e o comboio,
só o comboio, autocarro ou
até podemos vir a pé se vivermos perto. Espero mesmo que
o Banco Alimentar não deixe
de ser falado porque merece
muito que as pessoas venham. Venham, venham ter
connosco!», apela Beatriz aos
leitores do Nascer do SOL e a todos aqueles que pensarem em
disponibilizar uma parte do seu
tempo livre para se focarem na
solidariedade social.
«O melhor disto tudo é que,
para além de fazermos voluntariado e recebermos muito
mais do que aquilo que damos,
como o Ernesto e a Sofia já disseram, damo-nos todos bem.
Há uma dinâmica ótima na
equipa e não discutimos nem
nos zangamos. Estamos sempre na brincadeira uns com os
outros e... Isto é espetacular!»,
finaliza Beatriz, sorrindo.
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‘Temos esta
persistência
da pobreza que
é muito grande’
Maria Moreira Rato

Bruno Gonçalves (Fotografia)

maria.rato@nascerdosol.pt

bruno.goncalves@nascerdosol.pt

Arranca hoje a 62.ª campanha de recolha de
bens alimentares liderada por Isabel Jonet.
‘Gostava que o Banco Alimentar fechasse porque significaria que não é necessário. Infelizmente, não vejo que isto aconteça nos próximos tempos’, confessa.
O Banco Alimentar Contra a Fome
está a lançar, este fim de semana,
mais uma campanha de recolha de
bens alimentares para reforçar a
reserva dos mesmos. Quais são as
suas expectativas?

Já me têm até perguntado se não
tenho receio de que haja menos
donativos, uma vez que os preços
estão mais elevados. Aquilo que
digo é que a minha maior preocupação é o impacto que este acréscimo de preços tem nas famílias
de mais baixos rendimentos, pois
já têm os orçamentos muito esticados e, dificilmente, conseguem
acomodar uma subida nas matérias-primas e na energia, como
aquela que se verifica agora.

que os preços aumentem, e aumentam como constatamos – aumentando muito em produtos
como o óleo ou os enlatados –,
aquilo que propomos às pessoas é
que continuem a doar mesmo que
não consigam dar tanto. Não temos receio de que haja um decréscimo substancial das doações. Temos muitos voluntários que não
vão poder participar por estarem
em confinamento: ainda esta semana, tivemos vários chefes de
equipa que estavam muito entusiasmados por saberem que iam
voltar ao terreno e, infelizmente,
tiveram de ficar confinados. O número de voluntários que pode estar impedido de participar, devido
à pandemia, é uma preocupação.

Tiveram bastante sucesso nas últimas campanhas.

Quantos estão nessa situação?

Esta é a 62.ª campanha e já há 31
anos que estamos a propor aos portugueses que partilhem, com
quem tem mais necessidades,
aquilo que compram para as suas
casas. Esta é a mensagem: damos
aquilo que comemos a famílias
que não têm as mesmas possibilidades económicas. O segredo é que
cada pessoa não dá muito: temos
é muitas pessoas a doar. E, mesmo

Não consigo dizer porque, todos
os dias, surgem casos. Mesmo
hoje de manhã, um senhor que vinha para o bengaleiro das mochilas telefonou a dizer que testou positivo. Portanto, até à hora marcada, nunca sabemos e isso
deixa-nos sobressaltados: temos
muitas equipas, a expectativa é
que tenhamos 40 mil voluntários
em todo o país. Cada equipa tem

voluntários e é dirigida por um
chefe. Não podem falhar porque
contamos com eles para convidarem os portugueses: há uma desmultiplicação desta angariação.
Há mais de 8 mil pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal.
Mais exatamente 8 209. Este número foi revelado, no final do mês de
setembro, pelo portal da Estratégia
Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo
(ENIPSSA), que tem dados atualizados de 275 concelhos até ao dia 31
de dezembro de 2020.

O Banco Alimentar é um local privilegiado para este conhecimento:
estamos no terreno, muito perto
das instituições e das pessoas há 31
anos e, portanto, já assistimos a sucessivas crises e ondas de aumento da pobreza. Em Portugal, em rigor, não podemos falar de fome,
mas sim de carências alimentares
graves. Ainda temos muitas famílias que não têm todos os dias uma
refeição completa. E temos, sobretudo, uns números que são muito
impressionantes: um milhão de
pessoas que vive com menos de 250
euros por mês e 2 milhões de pessoas que vive com menos de 450 euros por mês. Estas pessoas não têm
mudado porque temos uma persistência da pobreza estrutural muito grande e, por isso, 19% da população é pobre. Quando há uma crise de qualquer tipo, há ainda uma
pobreza conjuntural ligada à situação económica: foi isto que se verificou no início da pandemia quan-

27

NASCERDOSOL.PT

do pessoas que nunca imaginaram
estar numa situação de pobreza experienciaram-na. Muitas das vezes,
famílias com crianças porque eram
trabalhadores independentes, o sítio onde trabalhavam fechou ou até
porque ficaram em layoff e esse valor não chegava para as suas despesas. Então, aquilo que temos hoje
quase que não variou em relação
há 30 anos: temos esta persistência
da pobreza que é muito impactante, mas não se altera e é isso que é
impressionante.

leva a que não possam encarar a
vida com esperança.

O investigador Fernando Diogo, nos
seus trabalhos, enumera os três D da
pobreza: o desemprego, a doença e
o divórcio. São intergeracionais?

E que tipo de desabafos ouve?

Temos uma persistência da transmissão intergeracional da pobreza que, apesar de tudo, pode ser atenuada com a educação. O grande
problema é que a maior parte dos
jovens que hoje conclui o Ensino
Secundário ou até algumas licenciaturas não tem empregos adequados à sua qualificação nem devidamente remunerados ou que
vão ao encontro das expectativas
que têm. Temos jovens com melhor
formação, mas, em simultâneo, era
necessário que a economia gerasse empregos melhores e mais bem
remunerados. Ainda que tenhamos pessoas mais qualificadas,
elas não encontram lugar no mercado de trabalho e não têm salários
que lhes permitam ter uma vida
desafogada. E temos um grande
peso da habitação: há casos em que
o aluguer ou a prestação consome
2/3 do orçamento familiar e, assim,
estas pessoas vivem muito limitadas todos os meses. Não conseguem ter uma vida com prazer,
com alguns tempos livres, pensar
em criar uma família maior... Nos
bairros de habitação social, onde
continuam a morar maioritariamente porque as rendas são mais
acessíveis, acabam por não sair daquele que é um ciclo.

Os portugueses tinham mais esperança há 30 anos?

Penso que, apesar de tudo, há 30
anos as pessoas tinham mais esperança para os filhos. Acreditavam
que estes teriam um futuro melhor, enquanto, atualmente, acham
que vão ter um futuro pior. E isto
é dramático porque entristecem
com aquilo que pode constituir até
um motor nas suas próprias vidas.

Recebo muita gente. As pessoas
que trabalham comigo dizem,
muitas das vezes, que o meu gabinete é uma espécie de confessionário. Recebo muitas pessoas angustiadas porque o Banco Alimentar é uma marca de referência,
uma instituição respeitada pela
sociedade portuguesa. Temos
muitas pessoas que nos ajudam
porque a nossa base de trabalho é
o voluntariado: vêm individualmente, em grupo, com as escolas,
com as empresas, recebemos estagiários estrangeiros... Mas também temos pessoas que só vêm desabafar porque julgam que, pelo
menos, podemos ouvi-los. E isso é
também muito importante, esta
capacidade de conseguir ouvir as
pessoas. Permite-nos saber aquilo que se passa no terreno. Sabemos que o desemprego está em níveis baixos, mas há muitas pessoas fora do mercado de trabalho:
trabalham informalmente, não estão inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) porque preferem não estar
e poder ter biscates a frequentar
formações que não contribuem
para que tenham um emprego melhor. Ficam na economia informal
e não entram nas estatísticas de
desemprego, mas, efetivamente,
estão desempregadas.
Vivem numa incerteza constante.

E até aqueles que têm formação
universitária continuam numa situação de fragilidade.

Não conseguem sequer sair de lá
porque não ganham o suficiente,
mas, sobretudo, porque as perspetivas de emprego não são suficientemente aliciantes para quebrarem este ciclo. Mesmo que se
tenham licenciado, trabalham em
caixas de supermercado, em cadeias de fast food, nos TVDE...
Atenção que não estamos a falar
de um segundo emprego: é o primeiro e único. Não é para completar outro, só arranjam este. E isto

Sim, principalmente, as famílias
que têm filhos. Não nos podemos esquecer de que temos muitos idosos,
com baixíssimas pensões de reforma, que representam uma grande
fatia da pobreza. Depois, pessoas
que não estão qualificadas e não trabalham, mas também muitos trabalhadores pobres. E, nestes, temos
famílias com menores e isto é preocupante porque crescem em famílias onde não há dinheiro suficiente para terem um crescimento harmonioso. Para nós, é complicado
recebermos telefonemas de mulheres que nos pedem ajuda, têm em-

‘‘

fundo, abordar a questão dos cuidadores informais.

Temos uma
persistência
da pobreza
estrutural muito
grande e, por
isso, 19% da
população
é pobre
Também temos
pessoas que só
vêm desabafar
porque julgam
que, pelo
menos, podemos ouvi-las

’’

prego e o dinheiro pura e simplesmente não chega para proporcionarem o mínimo bem-estar aos filhos.
E o dinheiro não chega só durante
um mês: é mês após mês! Chegam a
meio e já não têm dinheiro.

Quais são os casos mais dramáticos com os quais tem lidado?

Esta questão das mulheres com filhos. Muitas estão sozinhas e isto
faz-me impressão porque receio
que estas crianças estejam a crescer em famílias que acabam por se
desestruturar por falta de dinheiro e apoios. Sempre que recebemos
pedidos de apoio de famílias com
crianças deficientes, também tentamos encaminhá-los o mais rapidamente possível porque quem
tem uma criança com deficiência
tem uma realidade que somente
quem a conhece de perto é que
pode ter a noção daquilo que é. A
perceção que temos é muito diferente da realidade: quando chegam aos 18 anos, já não podem estar no mesmo tipo de instituições
e isto é muito pesado. Portanto,
sempre que recebemos estes pedidos, procuramos de imediato
apoiá-las embora as respostas que
existam não sejam completamente adequadas às suas necessidades.
Além destas crianças, jovens e
adultos deficientes, também existem outras doenças. Podemos, no

Sim. Esse apoio é feito pelas próprias instituições de solidariedade social através do apoio domiciliário em que vão a casa e cuidam
das pessoas mas, neste caso, não
são cuidadores permanentes, não
estão sempre com quem precisa
de cuidados. São pontuais porque
passam em casa, dão comida, fazem a higiene, mas não estão o dia
inteiro com elas. Outras há que
são cuidadoras permanentes, vivem com outra e cuidam dessa
pessoa. Essa realidade é árdua.
Existem outras igualmente preocupantes como a da demência, sendo
que um estudo divulgado na revista científica The Lancet Public
Health indica que Portugal terá mais
de 350 mil pessoas com doenças
que lhes provocam a diminuição do
funcionamento global, como a
Alzheimer, em 2050.

Não pode haver nenhuma desatenção porque a mudança no comportamento e nas necessidades dessas
pessoas exige muito e tem uma coisa terrível: o desgaste que provoca
nos cuidadores. Estes têm um desgaste grande pela incapacidade de
mudarem a situação. E até se conseguir chegar ao estado de aceitação,
ainda por cima quando se ama... Sabemos que não podemos fazer nada
para além de darmos o máximo de
qualidade de vida e isto é uma aprendizagem. Os cuidadores têm de ter
muito amor para não desesperarem
porque o estado de saúde destas pessoas não vai melhorar.
Têm mais voluntários agora do que
no início?

Há mais agora e mais que se oferecem porque, hoje em dia, a cultura do voluntariado, em Portugal, é
diferente daquela que existia antes. Aliás, o Banco Alimentar teve
um grande papel nisso ao trazer
os jovens para o voluntariado. As
campanhas estão sempre cheias
de voluntários e os nossos armazéns também. Esta crise aproximou as pessoas e deu-lhes a vontade de participar mais.
Vivemos todos as mesmas dificuldades, as mesmas restrições, sentimos o mesmo...

Sim. Vemos os outros e queremos
estar solidários com eles fazendo
alguma coisa.
A pandemia mostrou-nos que nunca sabemos como será o dia de
amanhã.

Aprendemos a relativizar.

>
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Sociedade
> O que pensa do apoio de 60 euros
para as famílias mais vulneráveis?

Todo o apoio é bom: qualquer acréscimo de rendimento é positivo, e
este é um, embora ele se destine a
combater a pobreza energética. É
um balão de oxigénio para muitas
famílias e tenho a certeza de que a
maior parte que o recebe usa-o para
comprar alimentos. Podem comer
um bocadinho melhor este mês.
São 762 mil e 320 famílias que beneficiam da tarifa social de eletricidade, em março, e mais de 280 mil famílias que terão recebido o montante
ontem. Portanto, mais de 1 milhão de
portugueses receberam este apoio.

A Galp, por exemplo, está a fazer
um programa que se chama
‘Energia Solidária’ e distribui
uma carga de gás a cada família
carenciada. Tudo isso é extremamente positivo e as próprias empresas complementam aquela que
é a ação do Estado no apoio às famílias mais vulneráveis.
O Banco Alimentar está sempre
atento às iniciativas das empresas
para se juntar às mesmas?

da campanha ajuda-vale, dá outro. Portanto, duplica as doações.

Claro! E ajudamos as empresas a
poder chegar às pessoas porque
temos uma grande rede de instituições de solidariedade social
que está muito capilar e, portanto, são os verdadeiros braços para
ajudar quem mais precisa.

Alguma vez uma empresa recusou
ajudar-vos?

Quando vamos a um supermercado e compramos bens alimentares
para doar ao Banco Alimentar, o IVA
referente aos mesmos reverte a favor do Estado.

Sim, tal como quando fazemos
qualquer outra compra.
O que pensa disso?

Acho que tem de ser assim porque o IVA é um imposto que incide sobre o valor acrescentado dos
bens e todos os bens que são vendidos têm-no. O Estado apoia as
instituições de outras formas. Na
doação dos bens, há benefícios fiscais e, então, aí, há isenção de IVA
e majoração do IRC e, no caso dos
donativos em dinheiro, IRS. Uma
coisa é a venda de bens e outra é
a doação de bens.
Existe retorno através da responsabilidade social?

Numa campanha do Banco Alimentar, as cadeias de distribuição
vendem muito mais, mas ajudam
imenso os bancos alimentares ao
longo do ano. Ainda nesta próxima campanha o Lidl, por cada
produto que for doado por meio

Nunca tive nenhuma empresa
que não nos quisesse ajudar. Há
muita confiança porque o processo é transparente: acreditam que
podemos cuidar da marca delas,
dão-nos os produtos e entregamo-los às famílias mais necessitadas.
E, sempre que querem ver como
o Banco Alimentar trabalha, vêm
cá e tenho muito gosto em recebê-

‘‘

-las. Muitas empresas da indústria agroalimentar ou as cooperativas agrícolas têm excedentes e,
para elas, somos um bom parceiro. As empresas não conseguem
vender, encaminham os produtos
para o Banco Alimentar e, assim,
elas contribuem também para a
sustentabilidade. Para além da
questão social, temos a ambiental: quando mandamos para destruição embalagens de cartão ou
outros materiais, aumentamos os
impactos materiais. Reutilizamos
os bens que teriam como destino
o lixo. Ainda por cima, as empresas têm benefícios fiscais.
Precisam mais de alguns bens alimentares?

Esta questão
das mulheres
com filhos –
muitas estão
sozinhas –
faz-me
impressão

Todo o apoio é
bom: qualquer
acréscimo
de rendimento
é positivo

’’

Todos os bens são bem-vindos,
mas privilegiamos os não perecíveis porque permite que distribuamos os produtos ao longo de
mais tempo sem termos medo de
que se deteriorem. O azeite, o leite, o arroz, a massa, os enlatados,
as bolachas, as papas e os cereais
de pequeno-almoço... Mas se as
pessoas quiserem dar mimos
para as crianças, como chocolates, imaginemos, também podem.
Há 8 209 pessoas em situação de
sem-abrigo. Este número vai aumentar?

A realidade da população sem-abrigo é muito específica e nem
gosto muito de me pronunciar sobre ela porque as instituições que
a apoiam é que sabem como é,
mas, muitas das vezes, são pes-

soas que perderam a esperança de
uma vida melhor. Tem de se conseguir chegar a cada uma delas
para as tirarmos da rua. Dado o
elevado preço da habitação, não
me espantaria que o número de
pessoas a viver em condições muito precárias aumentasse.
A taxa de privação material desceu
de 2019 para 2020, mas ainda se
morre muito devido ao frio extremo, por exemplo. Além da comida,
de que é que os portugueses necessitam mais?

As pessoas precisam de ter uma
habitação condigna a um preço razoável. E aquilo que eu diria que é
que as pessoas não podem passar
frio em casa e não ter dinheiro sequer para comprarem uma bilha
para um radiador de gás. Tudo o
resto, em Portugal, está garantido: a saúde, melhor ou pior, está
acessível. A escola é gratuita e é
obrigatória. Por isso, as pessoas
devem é ter uma boa vida e a única condição é que a economia se
ponha em marcha: tem de gerar
mais e melhor emprego.
Estamos nesse caminho?

Já estivemos melhor do que estamos hoje. Esperemos que as verbas da bazuca europeia sejam, sobretudo, injetadas nas empresas –
porque estas é que são os verdadeiros agentes económicos que
geram emprego – e não canalizadas para o setor público para,
uma vez mais, prolongar aquilo
que não gera riqueza.

Tem-se falado muito na eventual
suspensão da importação de trigo
e que não teria grande impacto aqui.

A Ucrânia e a Rússia são dos
maiores produtores mundiais de
cereais e estes estão na base da
nossa alimentação. Mesmo que
não importássemos cereais de lá,
os preços dos restantes aumentariam. A guerra teve ainda um
efeito com o embargo das exportações para a Rússia: a fruta, os
legumes, etc. dos produtores vão
inundar o mercado europeu e os
preços vão baixar. Há um impacto que já se faz sentir hoje quando aumenta o preço do pão. O trigo está mais caro, mas também a
eletricidade e toda a restante
energia para produzir o pão. Se
houver uma perturbação neste
mercado, a mesma reflete-se em
todos os produtos. E, sobretudo,
nos países mais dependentes,
como o Egito – que depende a 80%
do trigo da Rússia –, será pior.
Conseguimos responder às necessidades alimentares dos refugiados?

Não têm muita expressão na ajuda alimentar porque não têm
grandes dificuldades económicas
e são acolhidos pelas famílias.
Aquilo de que necessitam é de casas e não as têm.
Qual é o futuro do Banco Alimentar?

Gostava que fechasse porque significaria que não é necessário.
Infelizmente, não vejo que isto
aconteça nos próximos tempos.
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Pinho paga tudo com notas de 50 euros
Felícia Cabrita
felicia.cabrita@nascerdosol.pt
MAFALDA GOMES

Dois prédios de Alexandra Pinho, mulher
de Manuel Pinho, e de
uma irmã, foram alvo
de buscas em Lisboa
pelo Ministério Público (MP). Descobriu-se
que o casal só utiliza
notas de 50 euros para
as suas despesas.
As buscas realizadas a dois prédios na avenida 5 de Outubro, em
Lisboa, que estão em nome de Alexandra Pinho, mulher do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, e de uma irmã, no âmbito do
caso EDP/CMEC, deram muito
que falar durante esta semana e,
ao que o jornal i apurou, os imóveis (sete apartamentos) estão em
nome de Alexandra Pinho e da
irmã, fruto da herança da mãe,
mas esta mantém o direito de usufruto. Alexandra Pinho reside
num dos apartamentos, e os outros seis estão arrendados, principalmente a cidadãos brasileiros.
As rendas, que não são declara-

AUTARQUIA

Manuel Pinho está em prisão domiciliária desde o final do ano passado

das às Finanças, são depositadas
em duas contas bancárias no estrangeiro, uma delas no Brasil.
Sabe o i, no entanto, que os documentos apreendidos durante as
buscas terão comprovado o que os
magistrados já suspeitavam: Manuel Pinho e a sua mulher escondem o seu pecúlio em contas
offshores. Ao que tudo indica, o
‘milagre’ da multiplicação das notas é realizado através de um es-

quema financeiro que a investigação tem na mira. De uma forma
resumida, o casal Pinho faz chegar de alguma forma esse dinheiro a Portugal, passando Alexandra a pagar todas as suas despesas domésticas - bem como idas a
restaurantes de alto gabarito,
como o Eleven, no alto do Parque
Eduardo VII, onde é cliente assídua - sempre recorrendo ao lote
das suas notas de cinquenta euros.

MONKEYPOX

COVID-19

E mais: em fevereiro, nas buscas
feitas à casa onde vive Manuel Pinho, que está em prisão domiciliária desde o final do ano passado,
foram apreendidos cerca de 20 mil
euros em maços da mesma quantia, em conjunto com um cartão de
um banco espanhol. O i apurou
ainda que Alexandra Pinho tem
feito deslocações a Braga, recorrendo ao mesmo modo de pagamento para saldar as contas nos

Total de casos
em Portugal
sobe a 74

Funcionários
detidos
Três homens, entre eles dois fiscais de obras da Câmara Municipal de Lisboa, foram detidos pela
PJ, por suspeitas de corrupção.
As detenções ocorreram no âmbito da operação Operação Embargo, em que a Polícia Judiciária seguia um «encontro previamente agendado» entre os três
homens, conforme avança a PJ
em comunicado.

Portugal registou, até à hora de fecho de esta edição, 74 casos de varíola-dos-macacos, também conhecida
como Monkeypox. A maioria das infeções foi registada em Lisboa e Vale
do Tejo, mas no Norte e no Algarve
há também registo de novos casos,
que só na sexta-feira foram 16. De
acordo com a DGS, são todos homens entre os 23 e os 61 anos, «tendo a maioria menos de 40 anos».
Todos os casos identificados «mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis», lê-se em comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge. Perante sintomas suspeitos,
as pessoas devem abster-se de «contacto físico direto com outras pessoas», recomenda ainda a DGS.

vários hotéis onde fica hospedada.
Todas as faturas agora apreendidas têm uma característica em comum: não têm NIF e o pagamento
é sempre feito em dinheiro vivo.
Em comunicado, o Ministério
Público revela que as buscas acontecem no âmbito do processo
EDP/CMEC: «Estas diligências
de recolha de prova, presididas
pelo Ministério Público, foram
operacionalizadas pela equipa
multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação,
Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por
elementos de diversos Órgãos
de Polícia Criminal.»
O caso EDP debruça-se sobre
os Custos de Manutenção do
Equilíbrio Contratual (CMEC),
em que os antigos gestores António Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para
a manutenção do contrato das
rendas excessivas. Segundo o MP,
terão corrompido o ex-ministro
da Economia Manuel Pinho e o
ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

CICLOVIA

Começou
a destruição

Pico passou, diz Governo
O pico da sexta vaga da pandemia da covid-19 já terá passado, garantiu esta semana Mariana Vieira da Silva, ministra do Estado e da Presidência, numa conferência de imprensa que se seguiu à reunião do
Conselho de Ministros. «A análise dos números neste momento indica que, muito provavelmente, o pico já terá passado – com algumas regiões já com quedas visíveis e vários grupos etários também. Pelo que a decisão do Conselho de Ministros foi manter as
medidas em vigor», revelou a ministra.

Parte da ciclovia da avenida Almirante Reis, em Lisboa, foi apagada, entre quarta-feira e quinta-feira, no seguimento do anúncio
feito por Carlos Moedas, autarca
da capital, que, há um mês, revelou que iria acabar com parte desta ciclovia, de forma a aumentar
o espaço disponível para os automóveis. A ‘destruição’ de parte da
ciclovia chamou a atenção dos internautas, que fizeram circular
fotos e vídeos do processo, que começou na zona da Alameda.
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Em Paz

José Miguel Pires
jose.pires@nascerdosol.pt

1950-2022 O ‘pai’ de várias gerações de

jornalistas

O

mundo do jornalismo ficou um pouco mais vazio
nesta semana. Mário Mesquita, que coordenou as hostes do
Diário de Notícias entre 1976 e
1986 e formou várias gerações de
jornalistas ao longo dos seus anos
de ensino na Escola Superior de
Comunicação Social, em Lisboa,
morreu na sexta-feira, vítima de
uma crise cardíaca.
Aos 72 anos de idade, Mesquita
deixa assim ‘órfão’ o universo do
jornalismo português, que se
acostumou a ver o seu nome nas
páginas do Diário de Notícias,
onde se tornou diretor adjunto
em 1975, ascendendo a diretor no
ano seguinte, mantendo-se no cargo até 1986. Depois de uma passagem pelo Diário de Lisboa, que dirigiu em 1989 e em 1990, Mesquita regressou à casa onde foi feliz
nos anos 70 e 80, ainda que fugazmente, para ser, durante cerca de
um ano, seu provedor dos leitores.
Mas nem só de DN se fez Mário
Mesquita – a sua estreia no jornalismo, ainda antes do 25 de Abril
de 1974, foi no República, tendo
também sido colunista no Público
e no Jornal de Notícias.
Mário Mesquita fez uso das várias décadas de experiência na
área – formado na Universidade
de Lovaina, na Bélgica – e tornou-se ‘pai’ de várias gerações de jornalistas portugueses, lecionando
na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e na FCSH
(Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas) da Universidade Nova
de Lisboa, para além de fazer parte da equipa fundadora do curso
superior de jornalismo da Universidade de Coimbra.
Mais recentemente, serviu no
Conselho Regulador da Entidade
Reguladora da Comunicação
(ERC), onde era vice-presidente
desde 2017, e onde, muitas vezes,
foi a voz da ‘contra-corrente’.
Exemplo disso foi o seu voto vencido na deliberação da ERC que

ilibou a TVI no caso que envolvia
uma entrevista a Mário Machado, neo-nazi cadastrado. Na altura, Mesquita argumentou que «a
defesa do princípio de liberdade de expressão e de programação, nos termos da Constituição, da Lei da Televisão, dos
estatutos da ERC e demais legislação aplicável, não significa que se entenda que essas liberdades não tenham limites,
ou que possam ser invocadas
para justificar o acolhimento
de atos mediáticos ofensivos
dos princípios fundadores da
democracia portuguesa».
O jornalismo é uma potente
arma de luta contra as injustiças
e a falta de liberdade e Mário Mesquita fez questão, ao longo da sua
vida, de aplicar essa máxima.
Nasceu em Ponta Delgada, a 3
de janeiro de 1950, e desde a sua
adolescência que fez ouvir a sua
voz contra o regime ditatorial que
governou o país até ao 25 de Abril
de 1974. Foi, aliás, um dos fundadores do Partido Socialista, em
1973, servindo como deputado
constituinte com as cores do PS
de 1975 a 1976.
Não se escreve sobre oposição
sem falar em Mário Mesquita,
nem sobre jornalismo, até porque
os dois mundos muitas vezes andam de mãos dadas. Que o diga a

Deputado
na Assembleia
Constituinte,
foi diretor do
Diário de Notícias
entre 1976 e 1986,
professor
e membro
do Conselho
Regulador da ERC

Mário Mesquita morreu aos 72 anos de idade

famosa fotografia tirada a 29 de
Abril de 1974, apenas quatro dias
após a Revolução dos Cravos, em
que surge lado a lado com Francisco Pinto Balsemão, nome máximo
do jornal Expresso, momentos antes de ambos serem recebidos no
Palácio da Cova da Moura, Lisboa,
pela Junta de Salvação Nacional.
Os seus feitos valeram-lhe, ainda em 1981, o grau de comendador
da Ordem do Infante D. Henrique,
outorgado pelo então Presidente
da República, António Ramalho
Eanes, sendo também declarado
deputado honorário pela Assembleia da República, em 2016.
Mário Mesquita foi ainda agraciado com condecorações em
França (Ordre Nationale du Mérite) e na Bélgica (Ordre Léopold II).
Isto para não falar dos vários
prémios que conquistou ao longo
dos anos: desde o prémio Artur
Portela, atribuído pela Casa da
Imprensa, em 1987, até à medalha
de honra da Sociedade Portuguesa de Autores recebida em 2017,
passando pelo prémio de Reportagem do Clube Português de Imprensa (1986), prémio Gazeta de
Mérito, outorgado pelo Clube dos
Jornalistas, pela atividade desenvolvida na qualidade de provedor
dos leitores do DN (1998), bem
como o prémio Nacional Manuel
Pinto de Azevedo Jr., na modali-

dade de Investigação, concedido
pelo jornal O Primeiro de Janeiro, em 1999.

N

o rescaldo da morte de Mário
Mesquita, foram várias as
instituições que emitiram notas
de pesar, dando voz à mágoa e à
tristeza resultantes. Uma delas foi
o próprio Partido Socialista, que
lamenta: «Neste momento de
luto, endereçamos aos seus familiares e amigos as nossas
mais sentidas condolências. A
todos, garantimos o nosso empenho na perpetuação da grata
memória de Mário Mesquita,
que o mesmo emprestou, em
Portugal, não só à génese do
Partido Socialista, mas também à criação de um jornalismo independente e de uma sociedade justa e democrática.»
Num extenso texto, os socialistas falam na herança «profundamente matizada pelo pioneirismo, no que toca ao jornalismo»
deixada por Mesquita, cuja consciência política foi, diz o PS, «delineada, desde cedo e de forma
inequívoca, pelos contornos do
oposicionismo à ditadura de
Salazar».
Também a própria ERC prestou
«a sua sentida homenagem ao
jornalista, político e académico Mário Mesquita e à família

enlutada apresenta os sentidos
pêsames», recordando a sua passagem pelo órgão regulador da
Comunicação Social, que «fica
assinalada pelas suas sempre
oportunas intervenções e, também, pelo permanente empenho no enriquecimento da instituição, designadamente através da publicação de trabalhos
especializados sobre matérias
do maior interesse para a Comunicação Social».
Pouco demorou também até várias figuras políticas do país se terem pronunciado sobre a sua
morte.
Marcelo Rebelo de Sousa recordou Mário Mesquita em três dimensões, citado pela TSF: «A memória do aluno, a memória de
alguém que se envolveu na política desde o tempo da ditadura e a memória enquanto constituinte».
Já Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, foi sucinto: «Lamento profundamente a morte de Mário Mesquita. Jornalista e professor e
investigador em jornalismo, era
atualmente vice-presidente da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social. O nosso país
e a nossa liberdade de imprensa devem-lhe muito», disse, através de uma publicação no Twitter.
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1954-2022 O ator que deu ao mal todo o

encanto

V

amos um pouco na morte
dos outros, como dizia Dinis Machado. Ainda antes
de se chegar à idade em que estalam os ossos moídos de choques,
ou em que as veias começam a ceder à inundação do esforço, das
toxinas do tempo ou do tabaco, entre outros vícios, há o embate impiedoso desse chão que nos é arrancado ao imaginário construído na infância ou adolescência.
Ray Liotta pode ter morrido ontem no sono, mas dá a sensação
que foi arrancado à vida como um
dos tantos personagens que nos
levaram pelos aspetos mais complicados de uma vida a descoser
os limites da lei.
A sua figura fazia parte de uma
certa cerimónia de graduação, daqueles ritos em que qualquer rapaz começa a saber das voltas
para as quais nos leva a vida, e de
como, muitas vezes, a linha que
nos disseram que separa o certo
do errado é uma espécie de privilégio. Era aquele tio com boa pinta, ar matreiro, meio sacana, capaz de impor respeito, deixar-nos
nervosos com um olhar, um azul
que tanto lhe dava charme como
podia tornar-se glacial, e muitos
dos seus papéis foram de duros e
vilões. Mas depois havia também
uma capacidade de nos puxar
para ele, mostrar-se vulnerável,
gerir bem o subtexto de situações
tramadas, como acontece em
Tudo Bons Rapazes, o filme de
Martin Scorcese sobre a máfia
que, em 1990, o lançou para o estrelato. Ray Liotta morreu ontem,
aos 67 anos, durante o sono, segundo noticiou o Deadline
Hollywood. Não se sabem ainda
detalhes sobre as causas da morte, mas foi inesperada, uma vez
que se encontrava a meio das filmagens de um novo filme, Dangerous Waters, de John Barr, na
República Dominicana.
Na sua extensa carreira enquanto ator, não se livrou de in-

terpretar uma série de papéis secundários enquanto criminoso
ou velhaco, mas o certo é que não
precisa de muitos minutos no
ecrã para causar uma impressão
forte na audiência, e foi graças à
sua intensidade e à vertigem
com que se lançava fosse nas cenas mais dramáticas como nas
mais efusivas e bem humoradas,
que muitos de nós, mais do que
a admiração que se têm por uma
estrela de cinema, tínhamos por
ele essa estima e apreço que se
tem por aquele tipo que nos deu
algumas lições inestimáveis sobre a vida.

N

ascido em Newark, New Jersey, em 1954, Liotta foi adotado aos seis meses, após ser abandonado num orfanato. Mais tarde,
numa entrevista à Esquire, referiu-se ao impacto que isto teve na
sua carreira: «Sou adotado, o que
quer dizer que não sei realmente o que sou. Aqueles que considero serem a minha mãe e o
meu pai são italianos e escoceses. Eventualmente, acabei por
conhecer a minha mãe biológica e ela confirmou que eu era
uma mistura de várias coisas,
mas não me disse ao certo o quê,
e quando perguntei o que era o
meu pai, ela nem quis falar disso. Era como se nunca tivesse

‘Sou adotado, o
que quer dizer que
não sei realmente o
que sou. (...) Eventualmente, acabei
por conhecer a minha mãe biológica
e ela confirmou que
eu era uma mistura
de várias coisas’

Ray Liotta morreu durante o sono, aos 67, nas filmagens de um novo filme na República Dominicana

acontecido.» Depois de ter-se licenciado na Universidade de Miami, mudou-se para Nova Iorque e
ainda considerou por uns tempos
entrar no negócio da venda de roupa, mas acabou por seguir para
Los Angeles com ambição de singrar em Hollywood. Mas as coisas
não foram fáceis a princípio. Passou quase uma década a bater às
portas, a tentar conseguir que lhe
dessem algum papel, e foi sobrevivendo com anúncios esporádicos,
sendo que os seus primeiros dois
créditos firmados como ator foram
numa telenovela e num filme da
semana. Antes que Jonathan
Demme lhe carimbasse o passaporte para a fama, isto como o namorado delinquente de Melanie
Griffith no filme Selvagem e Perigosa (1986), colecionou todo o tipo
de recusas. Mas com aquele filme,
Liotta experimentou pela primeira vez o gosto de se ver alvo dos elogios da crítica. A crítica no The
New York Times dizia que «Liotta,
um recém-chegado, quase arranca as suas partes do filme».
Do dia para a noite, o ator foi inundado com propostas para fazer
«todo o género de tipos marados
que por aí há», segundo disse ao
Los Angeles Times em 1990. Ainda
que tenha desde logo ficado amarrado a um certo tipo de personagem, sabia que havia ali muito com
que jogar. Ray Sinclair é o tipo que,

acabado de cumprir uma pena de
prisão, tatuado e com uma camisa
preta justa, persegue obsessivamente a mulher que, entretanto, se
engraçou por um outro tipo (Jeff
Daniels). Já nesse papel se pressentia que havia nele um temperamento invulgarmente explosivo,
ameaçador, e até a forma como
Liotta conseguiu entrar no filme é
demonstrativa da seu grau de comprometimento. Depois de ter ido às
audições e de ser inicialmente recusado, segundo contaria mais tarde ao Times, o ator decidiu contactar diretamente Griffith, que tinha
em tempos sido casada com um antigo colega seu dos tempos da universidade, e depois a convencer de
que ele sabia perfeitamente quem
era Sinclair e que não havia ninguém melhor que ele para o papel,
convenceu-a a recomendá-lo a
Demme. Liotta viria a ser nomeado para o prémio de melhor ator
secundário nos Globos de Ouro, e
a década seguinte viu-o tornar-se
um dos principais atores da sua geração, isto depois de Scorcese lhe
ter confiado o papel principal de
Henry Hill no já referido Tudo
Bons Rapazes, filme que, além de
ter sido nomeado para seis Óscares, viria a tornar-se uma influência decisiva pela crueza da representação quase épica de uma narrativa sobre a ascensão e queda de
um grupo de mafiosos. Sucederam-

-se vários papéis proeminentes,
embora, enquanto protagonista,
Liotta tenha perdido bons papéis
na tentativa de escapar do filão de
psicopatas que os agentes de casting esperavam dele, e talvez isso
explique que não tenha conseguido segurar o onda, De resto, o facto de não ter voltado a trabalhar
com Scorsese, parece ter sido algo
que o magoou, e isso foi aflorado
em entrevistas, especialmente
quando o realizador voltou a juntar De Niro e Pesci noutro filme de
mafiosos, Casino, de 1995, e, anos
depois, em The Irishman, de 2019.
O certo é que, no início deste século, o astro de Liotta parecia ter perdido algum brilho. Curiosamente,
isso acabou por lhe permitir um
ressurgimento de popularidade
nos últimos anos enquanto personagem secundário capaz de emprestar aquela intensidade invulgar à medida que o seu próprio rosto perdia a beleza e o encanto de
miúdo para ficar profundamente
marcado, quase desfigurado.

A

ssim, no final, Ray Liotta voltou a conquistar a crítica
com as suas participações em filmes como Killing Them Softly,
The Place Beyond the Pines,
Marriage Story e uma vez mais
como gangster na prequela de
Sopranos, The Many Saints of
Newark.
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ANDREW
FLETCHER

Óbitos
Peter Lamborn Wilson

N.1945 Celebrado enquanto profeta urbano que soube entender a importância decisiva do encontro face
a face como uma «ação contra as
forças que nos oprimem por
meio do isolamento, da solidão,
pelo transe dos media», Wilson
foi um poeta anarquista, historiador e explorador psicadélicos, um
arguto crítico e desmistificador das
mentiras culturais do nosso tempo, e também um estudioso e místico sufi. Nascido em 1945, em
Maryland, no estado de Baltimore,
nos EUA, Peter Lamborn Wilson
morreu de ataque cardíaco no seu
apartamento em Saugerties, uma
pequena povoação com cerca de 20
mil habitantes no estado de Nova
Iorque. De acordo com alguns amigos, sofria de uma série de problemas de saúde há vários anos. Zona
Autónoma Temporária (1991),
que assina com o pseudónimou
Hakim Bey, é o seu livro mais conhecido, um breve e crucial manifesto em que, de forma lúcida e arrasadora, assinala os efeitos de alienação a que estamos sujeitos nesta
era submetida ao feitiço mediático.

Diogo Vaz Pinto
diogo.pinto@nascerdosol.pt

1961-2022 A coluna dorsal dos Depeche Mode

F

letch, como era conhecido
pelos fãs e pelos que lhe
eram próximos, o teclista e
membro fundador da banda eletrónica britânica Depeche Mode,
morreu aos 60 anos. A notícia chegou num comunicado publicado
nas redes sociais da banda, contudo a causa da morte não foi divulgada. O teclista ajudou a definir o som do synth-pop e do rock
alternativo dos anos 1980 e 1990
através de hits como Just Can’t
Get Enough, Personal Jesus,
Enjoy the Silence e People Are
People. «Estamos chocados e
invadidos por uma tristeza esmagadora pela morte precoce
do nosso querido amigo, familiar e companheiro de banda
Andy ‘Fletch’ Fletcher», lê-se no
comunicado da banda nas suas redes sociais. «Fletch tinha um coração de ouro e estava sempre
lá quando precisávamos de
apoio, uma conversa animada
ou uma cerveja gelada. O nosso coração está com a sua família e pedimos que a tenham nos
vossos pensamentos e que respeitam a sua privacidade neste período difícil», adiantam
Martin Gore e Dave Gahan.
Com 14 álbuns editados, os Depeche Mode alcançaram um sucesso comercial que superou mesmo as melhores expectativas da
banda, com mais de cem milhões
de álbuns vendidos mundialmente, sem, no entanto, se ter tornado um desses números musicais
previsíveis e em relação aos quais
os admiradores iniciais acabam
por nutrir uma certa dose de embaraço. Em relação a esta formação que, ao longo dos anos, foi sofrendo algumas mutações, Fletch
explicou mais ou menos a forma
como se organizam no seu processo criativo: «O Martin é o compositor, o Alan é o bom músico, o Dave é o vocalista, e eu
ando para ali vadiar.»
Fundada em 1980 por Fletcher,
Gahan, Gore e Vince Clarke em

Basildon, Inglaterra, os Depeche
Mode viriam a ter uma ascenção
espetacular, mas foi um sucesso
que, em grande medida, os apanhou desprevenidos. Em 1981,
Alan Wilder viria a substituir
Clarke. Quanto a Fletch, apesar
do seu papel discreto, não tendo
assinado qualquer crédito de
composição nas canções do grupo, numa entrevista de 2013 para
a revista online Electronic Beats,
descreveu como «o tipo alto que
aparece no fundo, sem o qual
essa corporação internacional
chamada Depeche Mode nunca funcionaria». De facto, o teclista soube desdobrar-se e tomar
conta de alguns dos aspetos mais
chatos para assegurar a longevidade do grupo, cumprindo papéis
que os restantes membros desdenhavam, fossem responsabilidades financeiras, fossem a negociação de contratos e organização de
digressões. Além disso, Fletcher
garantiu a mediação entre Gahan
e Gore, superando os conflitos internos que foram marcando os períodos mais tumultuosos, sobretudo na passagem dos anos 1990
para a década seguinte, quando
se deu a disputa entre vocalista e
guitarrista relativamente a direitos autorais e ainda no esforço
para sanar os efeitos da toxicodependência de Gahan.

‘Bandas como
Kraftwerk ou
Depeche Mode
funcionam como
coletivos de trabalho (...) E porque
eu não me chego
à frente, muitos
acham que não passo da quinta roda’

Fletcher morreu aos 60 anos. A causa da morte não foi revelada

N

uma das entrevistas que deu,
Fletcher reconhecia que uma
característica das bandas em que
os sintetizadores têm um papel decisivo na definição do som é um
certo anonimato, «o que até funciona bastante bem quando
queres ir ao cinema e ser deixado em paz, mas não quando se
tens vontade de ser reconhecido
como artista. Além do cantor, o
público não sabe realmente
qual o papel que os restantes
músicos têm no grupo. Mas
bandas como Kraftwerk ou Depeche Mode na verdade funcionam como divisões de coletivos
de trabalho. A contribuição de
cada indivíduo permanece invisível. E porque eu não me chego à frente, muitos acham que
não passo da quinta roda.»
Fletcher nasceu em Nottingham,
na Inglaterra, a 8 de julho de 1961.
As sementes dos Depeche Mode foram plantadas durante a explosão
do punk e da new wave no final dos
anos 1970, quando Fletcher e Clarke
começaram uma banda chamada
No Romance in China, que se transformaria nos Composition of
Sound. Depois de terem descoberto
os Kraftwerk e outras músicas ele-

trónicas antigas, trocaram as cordas por circuitos, trouxeram Gore
a bordo da nave e, não muito tempo
depois, Gahan assumiu o seu lugar
como vocalista.
Ainda que tenha sido um dos
elementos que maior importância
teve na definição de um estratégia, Fletcher reconhecia que não
tinha como explicar quer o sucesso quer a longevidade dos Depeche Mode. «Não sei, tudo o que
posso dizer é que somos persistentes», disse em entrevista à The
Skinny, em 2017. «Tem sido um
sonho extraordinário tornado
realidade», confessava, para logo
de seguida contar um episódio
que ilustra na perfeição o quão
inesperado foi o percurso da banda. «Quando começámos a fazer
algum dinheiro, tínhamos estes contabilistas que delinearam um plano». O plano era
aproveitar o melhor possível, com
os maiores proveitos, os dois ou
três anos seguintes. Depois disso,
no entender dos contabilistas, a
banda desapareceria ou desapareceria dos canais mediáticos. «E,
ainda assim, fomo-nos tornando mais e mais populares. Tivemos que deitar fora esse plano.»

Bob Neuwirth

N.1939 Cantor, compositor e artista visual que se mostrou um perspicaz mestre da rebaldaria festiva
que marcou o período da ascensão
de Bob Dylan à fama mundial nos
anos 1960, Bob Neuwirth teve uma
carreira de seis décadas, e foi o autor de inúmeros blues, com destaque para a música Mercedes Benz,
que coescreveu com Janis Joplin.
Enquanto pintor abstrato, também
brilhou nas galerias de Nova Iorque. Bob Neuwirth morreu aos 82
anos, de causas não reveladas.

Efemérides
O gérmen da Amnistia
Internacional

28.5.1961 Nesta data, há 61 anos, o
jornal britânico The London Observer publicou o artigo do advogado
britânico Peter Benenson Os Prisioneiros Esquecidos na sua primeira página, lançando o Apelo pela
Amnistia 1961 – uma campanha
que pedia a libertação de todas as
pessoas presas em várias partes do
mundo por causa da expressão pacífica das suas crenças. O movimento viria mais tarde a dar origem à Amnistia Internacional.
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Duas entrevistas

Deus é mulher

U

m Deus mulher reabilitará
as mulheres bíblicas anteriormente condenadas. Eva deixará de ser a responsável pela expulsão do paraíso para se tornar
na mulher que ensinou à humanidade a importância da curiosidade e o valor do trabalho. E as
filhas de Lot, em vez de duas taradas que embebedam e abusam
do pai, passam a ser heroínas na
luta contra o patriarcado e inventoras do poliamor familiar.
Porém, isto vai criar alguns
problemas na História da Arte.
À exceção de William Blake – homem que tinha visões e ouvia vozes – em cujas representações do
Pecado Original Eva surge como
uma Vénus triunfante que seduz
Satanás em vez de ser seduzida,
enquanto o pobre Adão dorme
ou olha para o lado como um personagem secundário, muitos artistas terão de ser corrigidos. O
principal será Miguel Ângelo,
esse misógino que pintava mulheres como se fossem homens.
No teto da Capela Sistina, além
de ser necessário repintar aquelas mulheres com braços de culturista e pés de Adamastor, é preciso transformar o Deus barbudo que estica o seu dedo para
insuflar vida em Adão numa
bela Deusa negra, asiática ou
ameríndia, justamente acompa-

nhada por Eva com a qual os exegetas poderão especular que
mantinha uma relação amorosa.
Enfim, a arte sacra nunca
mais será igual.

P

orém, com esta descoberta de
Paulina Chiziane, Portugal é
inesperadamente catapultado
para a modernidade. Porque, se
os pintores italianos, flamengos,
franceses e espanhóis revelaram
preconceitos machistas nas suas
obras, houve uma pintora portuguesa que percebeu muito antes
de Paulina que Deus era uma
mulher. A genial Josefa de Óbidos. No século XVII, rodeada de
inquisidores, misóginos, carnívoros e negacionistas das alterações climáticas, mesmo assim a
grande pintora barroca intuiu a
verdade sobre a natureza divina

‘Deus é negra e por
uma razão simples:
se o ser humano
foi feito à imagem e
semelhança de Deus,
então Deus, desculpe,
é muito parecido
comigo. É negra
e é mulher’ – Paulina
Chiziane

D

e pintou assombrosos Meninos
Jesus com carinhas rosadinhas
e cabeleiras femininas que mais
parecem Meninas Jesusas – ai Jesus! Sim, são branquinhas, mas
nesta altura os teólogos ainda
discutiam se os índios teriam
alma, as mulheres não podiam
votar, não tinham sido inventados os pudins instantâneos nem
as manas Mortágua. Eram tempos obscuros que a luz de Josefa
começou a romper.

U

m Deus feminino, como a
Deusa-Mãe Terra cultuada
pelos homens do Paleolítico, mas
não tão feia como aquelas Vénus
cabeçudas e mamudas, vai decerto tornar o mundo melhor. Expurgada dos defeitos masculinos, como a paixão pelo futebol
e o fascínio pelos carros, a nova
Deusa inspirará a humanidade
com o seu gosto pelas relações
humanas, idas às compras e curiosidade sobre a vida alheia.
Porém, atrevo-me a pensar que
certas características masculinas do Deus do Antigo Testamento, como o poder lançar pragas e enviar anjos exterminadores, poderiam ser de vez em
quando usadas para desbastar
ervas daninhas no novo Jardim
do Éden. Por exemplo, sobre o
Kremlin, o ditador da Rússia e o
Quim da Coreia.

A

DR

A

escritora moçambicana
Paulina Chiziane, vencedora do Prémio Camões, afirmou numa entrevista ao Observador que «Deus é negra e por
uma razão simples: se o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, então Deus,
desculpe, é muito parecido comigo. É negra e é mulher». Eu
também estou convencido de que
Deus é mulher, mas tenho dúvidas de que seja parecido com a escritora. Talvez escreva tão bem
quanto ela, mas poderá ter outra
imagem. Deus poderá ser uma
mulher negra, mas também poderá ser uma mulher asiática ou
ameríndia. Já uma Deusa branca, no século XXI, mesmo à imagem e semelhança da Greta, não
seria de bom tom. Acrescento
ainda que temos motivos para
crer que esta nova Deusa é igualmente lésbica ou transexual,
além de vegetariana e vegan.

uas entrevistas muito recentes me chamaram a
atenção.
Uma, a do sempre jovem
Henry Kissinger.
Outra a do Chanceler Olaf
Scholtz.
Diz o primeiro que a Europa
não deve esmagar a Rússia e que
a Ucrânia deve fazer concessões
territoriais.
Sensato e coerente este senhor.
Já na questão de Timor foi claro e simples. A solução óptima seria a integração na Indonésia.
Às malvas a invasão, o morticínio, a resistência.
O mundo repousaria sobre o
cemitério da liberdade.
«Better red than dead» era a
palavra de ordem contra a intervenção no Vietname.
Aqui seria ligeiramente diferente. A Indonésia era a campeã do
anticomunismo e temia-se a influência daquela ideologia no suporte à pretendida independência.
Seguiu-se um tempo de violência convenientemente ignorada.
Até que, muitos anos e mortes
depois, a verdade se impôs e os
Estados Unidos se demarcaram
da doutrina Kissinger.
Até que um novo país sofrido
nasceu e o invasor saiu.
O que ele diz hoje é algo de meridiana clareza.
A Rússia quis a Crimeia, muito bem, já foi.
A Rússia quis Donetsk e Lugansk, muito bem, já estávamos
habituados.
A Rússia quer o Donbass, que
diabo, é só mais um bocadinho.
Portanto, Kissinger não percebe
a exigência e detesta o incómodo.
E, sempre que o problema se
colocar, a solução será a mesma.
A Rússia não ficará sozinha. O
mundo todo a ampara e acompanha.
Rússia não será esmagada,
esmaga.
Basta dizer ao ouvido, aos espoliados, que para sossego geral
se devem calar.
De outro modo, a perturbação
da economia mundial, o desequilíbrio geoestratégico, a fome, a crise energética terá neles origem.
É certo que não invadiram, não
destruíram, mas defenderam-se.
Aqui reside a sua culpa.
A nomenclatura do Kremlin
agradece. Aquele senhor Medvedev que de vez em quando substituía Putin como Presidente até

CARLOS ENCARNAÇÃO
este assegurar o poder eterno, por
revisão constitucional, irá citá-lo.
Estamos conversados.
Mas eis que, minutos depois,
uma outra entrevista mas captou
a atenção.
Scholz esclarece que não será
tão estúpido como o Kaiser que
foi arrastado para a guerra.
E diz mais.
No extremo da prudência acrescenta que irá, calmamente, esperar pelo momento em que Putin declare ter atingido os seus objetivos.
Nessa altura haverá condições
para a paz.

O

deserto das cidades destruídas da Ucrânia, a imensidão
do território ocupado, a acumulação das valas comuns, a tragédia
dos deslocados em fuga, constituirão o cenário do fim da guerra.
Scholz, afinal, não é mais nem
menos do que o confiante Schröder,
do que os aliados de governo com a
anterior Chancelerina alemã, de todos aqueles que entregaram a Europa à dependência do gás russo.
É paciente, Scholtz..
Talvez possa acontecer mais depressa se os ucranianos não forem
apoiados, se não puderem anular
a frota russa, se não conseguirem
responder ao ataque destruidor.
Eu sei que todos nós sofremos
com esta situação, com a perda
de rendimentos, com o aumento
dos preços, com a alta das taxas
de juro, com a escassez de bens.
Eu sei que a Alemanha tem sido
muito boa para a Europa e que nunca esqueceremos estes anos faustos.
Eu sei que lhe custam os sacrifícios que está em vias de fazer.
A nós também.
Esperamos muito dela.
Um golpe de génio que consiga salvar um país, libertar um
povo e terminar com a guerra.
Um pouco mais de coragem,
talvez.
E a recordação da alegria
imensa da reunificação alemã e
de quanto contribuímos para ela.
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O faz de conta do SNS
A

U

ma social-democracia liberal a sério tem um SNS
funcional e de contas certas. A complementaridade do
Estado e do privado na questão
da saúde, num país do sul é necessária. A iniciativa na área da
saúde privada é fundamental,
mas não é este o tema.
O SNS em países pobres como
o português é uma conquista civilizacional, mas tem de saber
o que é, o que quer, como funciona, como é gerido, o que pode e
como oferecer.
O SNS esta moribundo, apenas existe pelos trabalho milagroso dos médicos, enfermeiros,
auxiliares, administrativos,
etc… É chocante o fazermos de
conta que é eficaz. O pior que se
pode fazer, nem é querer extinguir o SNS, nem desmantelá-lo
às peças e oferecer o que tem de
melhor ao setor privado. O pior
é negar a sua ruína. Por exemplo, uma consulta de urologia
não pode demorar 14 meses.
O nosso modelo de SNS tornou-se inviável. Na visão estatista de uma certa esquerda determinados serviços podem
gastar sem qualquer critério e
exigência. A ideia que sendo dinheiro público não é de ninguém e que portanto os gastos
são irrelevantes, pois as áreas
da saúde garantidas pelo Estado não podem em circunstância
alguma falir, conduzem a despesas acumuladas por décadas
que mostram o pouco escrutínio em relação ao Estado e do
Estado consigo próprio. Um Estado falido é uma das consequências dessas práticas, é mau
pagador e remunera mal, não
garantindo os melhores. A desorçamentação no setor da saúde pública por parte do PSD e
PS foi implacável, enquanto as
exigências fictícias do BE e do
PCP contribuíram para esse estado de coisas. A diferença é
que o PSD recente geriu cortando cegamente, o PS, desorçamenta, mas faz publicidade convencendo-nos que menos dinheiro é mais investimento.
Acabemos com falsos mitos,
o SNS não nos ‘salvou’ na covid.
As restrições para consultas, cirurgias, acompanhamento, etc..
provocaram (e provocarão ainda) mais mortos que os mortos
por covid.

saúde para o Estado não
pode ser um negócio, mas
também não pode ser ruinosa.
Por isso temos de melhorar radicalmente o seu funcionamento,
mas também criar equilíbrio orçamental. Por, exemplo, as comparticipações do Estado aos serviços prestados pelo privado têm
de ter um escrutínio que não
apenas o economicista. As prescrições de exames, tratamentos,
etc., devem obedecer às melhores práticas e a exigência de racionalidade. Entre 2015 e 2018 só
cerca de cinco grupos privados
de saúde faturaram à ADSE cerca de mil milhões de euros.

A

iniciativa privada é um bem,
mas o setor privado não deve
crescer à custa do Estado.
Dizia um médico: «A medicina liberal, tal como a conhecíamos, está a ser destruída
por monopólios, tornando
cada vez mais os profissionais
de saúde funcionários de ‘patrões sem rosto’. Hospitais
privados que pertencem a
fundos cuja origem é incerta,
construídos com grandes

Acabemos com
falsos mitos, o SNS
não nos ‘salvou’ na
covid. As restrições
para consultas,
cirurgias, acompanhamento, etc.

apoios do Estado, muitos a
fundo perdido, que parasitam
o sistema público, onde vão
recrutar os seus elementos…
listas de espera públicas que
não param de crescer, listas
de espera que para o utente
podem ser contornadas se o
cidadão pagar no privado,
tudo isto é de uma promiscuidade atroz… como deve reagir
quem gere a coisa pública quando confrontado com o boicote
organizado na prestação pública, em benefício do lucro
privado?».
Faltam uma aposta e uma visão de futuro para o SNS transversal às várias forças políticas.
O primeiro passo é assumir-se
que este SNS ruiu.

Barco à deriva
Nova Iorque, maio de 2022

«Um dia, Alice chegou a uma
bifurcação e viu um gato numa
árvore
Que caminho sigo? – perguntou
Onde queres ir? – respondeu o
gato
Não sei – respondeu a Alice
Então – disse o gato – qualquer
caminho serve».
Lewis Carrol, Alice no País das
Maravilhas

«Não interessa se o gato é preto ou branco, interessa que
cace ratos».
Deng Xiaoping, Líder da
República Popular da China,
1978-1989

Queridas Filhas,

N

o meio de fustigantes tempestades é reconfortante
ver o capitão do barco confiante que a bonança é o destino
final. Ao fim de duas décadas de
ventos fracos e com o barco a não
fazer progresso, é inspirador saber que o novo capitão sabe como
levar a tribulação até ao destino
que anseiam e que cumpre os
seus sonhos.
Quando me pergunto qual o sonho de Portugal, os meus pensamentos entram num silêncio longo e desconfortável… Todos sabemos do American Dream. O Xi
Jinping fala frequentemente do sonho chinês de rejuvenescimento e
recuperação da liderança da nação chinesa. Mas qual o sonho de
Portugal? Quando olhamos para
os nossos capitães que nos dizem
eles? Qual o Portugal de sonho de
Marcelo Rebelo de Sousa? Qual o
Portugal com que sonha António
Costa, quando deixar o leme que
ocupa há já vários anos? Não sei
dizer. Não consigo imaginar. Não
tenho uma imagem em mente.
Sei que, como qualquer político,
anseiam ter o seu lugar na História
de Portugal. Sei que a prioridade é
ganhar as próximas eleições custe
o que custar. Mas ter o seu nome
numa longa lista de Presidentes e
primeiro-ministros é uma honra suficiente? Quantos imperadores romanos existiram que nunca ouvimos falar e que foram já esquecidos?
O mesmo pode ser dito de Papas ou

Reis de outros países… Entretanto
figuras como o Infante D. Henrique,
Vasco da Gama e Bartolomeu Dias
são conhecidos pelo mundo fora…
Estar numa lista de poder sem ter
um legado histórico é suficiente? É
algo desejável? Ou uma oportunidade perdida? Como se me dessem um
Fórmula 1 para guiar e depois vissem os meus tempos. Que desperdício de recursos e de oportunidade…
Pode até acontecer que a nossa
classe política ache que não há
nada a fazer. Que a atual situação
é o mais que podemos ousar. Que
a política é importante para ter
acesso a empregos bem pagos
para o nosso partido e para os nossos amigos. Nada de surpreender
quando mais de metade das famílias portuguesas têm pelo menos
um membro a receber dinheiros
públicos, seja por emprego (incluindo empresas públicas – TAP
anyone?) ou por reforma e abono.
Mas se esse é o caso, o dever para
com os portugueses que se sacrificaram pelo que temos hoje, quer vivos quer mortos, é aposentarem-se
e darem o lugar a quem tem visão,
ânsia e capacidade para fazer mais

Uma ferramenta útil é a
análise SWOT: que
identifica as forças e
fraquezas da empresa
face a alternativas
existentes assim como
as oportunidades e
ameaças que surgem
nas suas operações

e melhor por Portugal. A propósito dos descobrimentos disse-nos
Fernando Pessoa: «Valeu a pena?
Tudo vale a pena se a alma não
é pequena». Alma pequena, são
pessoas que se focam no umbigo,
no lugar que ocupam, nas venerações que recebem. Chama-se um espírito pusilânime. O oposto, é o espírito Magnânimo. Uma alma
grande. Focada no serviço e bem
comum. Resiliente e indiferente a
confortos e honras pessoais.
Prometi que não vou usar estas
cartas para apenas apontar oportunidades de melhoria. Precisamos de oferecer alternativas. Para
o país isto é um trabalho de equipa. Por isso peço-vos que me enviem as vossas sugestões para pedro.jacome.ramos@gmail.com

N

o mundo de negócios, quando
as empresas desenvolvem a
sua visão e estratégia, começam
por analisar o ambiente em que
operam. Uma ferramenta útil é a
análise SWOT: que identifica as
forças e fraquezas da empresa face
a alternativas existentes assim
como as oportunidades e ameaças
que surgem nas suas operações.
Esta análise ajuda a clarificar alternativas com potencial.
Nesse sentido, comecei o mesmo
exercício para o Portugal. Esta figura naturalmente tem que ser completada e atualizada. Espero que me
ajudem nisso. Enviem as vossas sugestões e em alguns meses envio a
versão atualizada. Entretanto este
exercício pode começar a despoletar em todos ideias e ambições para
que os próximos 20 anos sejam melhores que os últimos.

Análise SWOT
FORÇAS
População educada
Coesão Nacional
Acesso ao mercado único da EU
Defesa assegurada pela NATO
Língua Portuguesa
Recursos turísticos
Infra-estrutura

OPORTUNIDADES
Fundos da Bazuca Europeia
Redução da Globalização / near-shoring
Internalização de indústrias estratégicas
(e.g., semicondutores, armamento)
Trabalho remoto
Diáspora
Ligações históricas e culturais
a quatro continentes

FRAQUEZAS
Finanças Públicas frágeis
Justiça lenta e com pouca confiança popular
Demografia envelhecida e em contração
Forte burocracia
Elites fracas e pouco investidas no País
Baixa tolerância ao risco
Foco no sucesso individual
e não de organizações

AMEAÇAS
Falta de estratégia nacional
Subida de taxas de juro
Desaceleração económica
Baixos incentivos para inovar e investir
Dinheiros públicos financiam maioria
das famílias
Estado paternalista erodindo brio profissional
Falta de confiança e ambição no País
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Acorda, PSD!
Portugal precisa de reformas!

1.

Realizam-se hoje as eleições para a nova liderança do
PSD. Praticamente 4 longos e
perdidos meses depois das legislativas onde o PS conseguiu a maioria
absoluta, reduzindo a oposição a meros comparsas no Parlamento, Rio
finalmente ‘autorizou’ que se realizassem estas diretas, sem que ninguém objetivamente percebesse porque bulas é que Rio não as fez logo
a seguir a uma profunda derrota.
Seja como for, Montenegro e Moreira da Silva vão disputar hoje essa
liderança, após uma das campanhas
mais mornas e insonsas de que tenho
memória. Candidatos que o público
eleitor escassamente conhece, não
houve, incompreensivelmente, um
debate entre ambos que fizesse sair
esta eleição da ‘apagada tristeza’.
Poder-se-ia dizer que todos conhecem os dois candidatos do PSD,
mas eu arriscaria dizer que 80%
do povo eleitor não faz nem ideia
de quem são, nem o que fazem.
Também estes mesmos que os desconhecem e para quem os candidatos não se mostram, se estarão objetivamente ‘nas tintas’ para quem
o PSD irá eleger. Metade destes
eleitores votarão hoje PS (porque
sim!) e a outra metade sabe que
PSD não vota (com a surpresa de
emergir a IL entre os jovens).
Donde, depois destes quatro meses de hibernação do PSD, sobretudo por demérito de Rio, as eleições
deveriam ser motivo para agitar os
militantes, transmitindo para o exterior uma motivação de mudança.
Os debates obrigariam a comunicação social a fazer publicidade dos
candidatos, a nação ‘laranja’ ganharia uma esperança decorrente de
uma visibilidade constante nos ‘media’. A opção foi diferente e o segundo partido português irá fazer
umas eleições semiclandestinas de
onde sairá oficialmente o candidato a líder de oposição.
Neste período tanta coisa se passou e até parece que para o PSD
nada se passou. Alguém guardou na
memória alguma intervenção relevante de qualquer dos seus dirigentes sobre a guerra da Ucrânia ou sobre a subida da inflação ou sobre a
Lei dos Metadados ou ainda sobre a
excessiva carga fiscal que afeta o trabalho em Portugal? Todos vimos
Costa (e Marcelo) em bolandas, diariamente na televisão a propósito de
tudo e de nada, enquanto Rio se re-

3.

MANUEL BOTO
ECONOMISTA

servava para a reforma e os putativos candidatos a líderes se limitavam a entrevistas de escasso ou nulo
alcance na visibilidade pública.
Aguardemos então pelo novo líder
(oficial) da oposição, Montenegro ou
Moreira da Silva. Se fosse uma corrida de Fórmula 1, eu diria que o vencedor desta pré-eliminatória partiria
na última fila da grelha de partida e,
para chegar à frente, demasiadas ultrapassagens teria de fazer, numa pista sinuosa em que os da primeira fila
(Costa) se escapuliram há muito.
Vão ser quatro anos de muito trabalho, mas no meio de tantas dificuldades, quem vencer terá de saber aproveitar um líder de primeira água no
Parlamento, Paulo Mota Pinto que,
no meio de tanta (des)ilusão já prometeu ser alguém que fará sombra a Costa nos debates com o Governo.

2.

De acordo com estudos feitos
pela OCDE, a carga fiscal sobre os salários subiu no país e atingiu no ano passado os 41,8%, largamente acima da média dos 38 países que pertencem à Organização
e que se cifra em 34,6%. Falta acrescentar que ocupamos a 10.ª posição
segundo as notícias publicadas.
Eu considero isto uma exorbitância, mas a maioria do povo português está conformado, eu diria ‘anestesiado’. Por razões salariais neste
ambiente de inflação, começa a existir uma contestação que se sente
transversalmente na sociedade, mas
as pessoas não estão sensibilizadas
para a excessiva carga fiscal. Discutem (com razão) a necessidade de aumentos salariais, sobretudo pela influência da CGTP a mobilizar, por
ordens do PCP, as diferentes empresas do Estado para as greves e combates na rua, mas a fiscalidade nunca é discutida, quiçá aceite como inevitabilidade social, porventura por
estar inerente ao socialismo de onde
partem as contestações.

A situação é, aliás, muito
pior do que refiro. O adormecimento público nos últimos anos
do PSD, deixando o papel da contestação (alternativa) ao Governo
ao Chega e IL, conduziu-nos ao
atual ‘beco sem saída’. Nestes últimos anos não se vislumbraram
políticas reformistas, que pudessem, a prazo, trazer maior fulgor
à economia como a atração de investimento estruturante e/ou reformas da função pública, reflexos
de um PS confortável num poder
sem alternativa que lhe garante a
governação.
Mesmo hoje, o crescimento do
turismo parece ser o principal desiderato dos governantes como fautor imediato de criação de riqueza
(e crescimento do PIB). Indústria
absolutamente relevante, felizmente e por enquanto sem os riscos internacionais da segurança, tem o
anátema da sazonalidade e uma
das consequências naturais é a precariedade inevitável do emprego.
Quando escasseia a receita, há que
reduzir custos e se até o Bloco o fez
em resultado do desastre eleitoral,
jamais será de criticar que os empresários igualmente o façam.
Donde, todas as ideias de fomentar o emprego que o ministro Costa
Silva possa ter, novas fontes de energia como o hidrogénio ou a construção de gasodutos para levar o gás
para a Europa, serão absolutamente essenciais. Deverão ser projetos
nacionais acarinhados por todos os
quadrantes políticos, a serem trabalhados em conjunto para dotar o
país de novas soluções de melhor
futuro para as próximas gerações.
Porque não há volta a dar. As quedas nos rankings dos países europeus
são consequências das políticas (socialistas) seguidas nos últimos anos.
A (legítima) contestação social que
iremos ter nos próximos tempos deveria igualmente incluir ‘combates’
que incluíssem a criação de maior riqueza nacional para a posterior distribuição. Dir-se-á que a visão (e missão) das esquerdas é a de lutar pelos
direitos dos trabalhadores, competindo às direitas criar as riquezas para
que depois as esquerdas contestem a
distribuição. Continuemos assim,
com este papel demasiado redutor
das esquerdas e pior do que a certeza de nunca sairmos da ‘cepa torta’ é
a certeza de vermos Portugal a continuar a cair nos rankings europeus.

Uma nova paz!

O

profeta Isaías, num dos
Cânticos do Servo de Iahweh, no capítulo cinquenta e três, diz o seguinte: «Todos nós andávamos como rebanho desgarrado, cada um
seguia o seu caminho» (Is 53).
Estas palavra fizeram-me pensar
no tempo que estamos a viver
hoje. Andamos como um rebanho sem pastor, sem um guia.
Cada um segue o seu caminho!
Israel, a certa altura, sentiu-se
da mesma forma: sem «chefe,
nem guia nem profeta, nem altar onde apresentar oferenda».
Sentiu-se perdido e pediu a intercessão de Deus.
O que nos está a acontecer agora? Como é que ao fim de oitenta
anos estamos à beira de uma
nova guerra mundial? Como é
que se desenvolve o ódio no coração das pessoas? Como é que andamos cada um a andar pelo seu
caminho?
O Papa Francisco assinou há
uns anos uma encíclica sobre a
Fraternidade (Frateli Tutti)! Pretendia abrir uma nova era de fraternidade entre os homens, entre
as religiões, entre os povos. Encontrar uma base comum que possa
dar corpo a uma Nova Era, a uma
Nova Ordem Mundial. E nós bem
precisamos de um novo tempo.
Como nascerá a paz? Como é
que a paz pode ser possível no
nosso mundo?
É curioso que o pensamento judaico, do qual nós somos herdeiros culturais e cultuais, tem na
palavra Shalom (paz) o seu centro. Aliás, as profecias garantem
que quando chegar o messias
será o Príncipe do Shalom.

O

ra, a palavra Shalom está
também na base de muitas
outras palavras hebraicas. O sábio e grande Rei Salomão tem na
palavra Shalom a sua raiz… ele
já anuncia desde o princípio que
haverá um rei que trará o Shalom à terra.
A grande cidade de Jerusalém,
tem também na sua raiz a palavra Shalom, com uma particularidade… é um dual, isto é, na língua hebraica o dual existe quando existem duas realidades (por
exemplo, pés). Nós cristãos sabemos que existem, de facto, duas
cidades eternas… a Jerusalém
terrestre e aquela anunciada no
livro do Apocalipse, a Jerusalém

celeste que desce do céu da presença de Deus.

N

ão me canso de dizer que o
Shalom – a paz – não pode,
nunca, ser alcançada sem que haja
uma nova ordem mundial onde as
religiões possam fazer parte e onde
possam ter um palco de encontro.
Desde há quinhentos anos que,
com o aparecimento do Estado Moderno, se foram separando as esferas religiosas da esfera secular
ou, se quisermos, das esferas seculares. No entanto, a exclusão religiosa do diálogo com a sociedade
é, na minha opinião, um erro.
Não se trata de dar poder às religiões, mas de as incluir no diálogo da coisa pública. Não pode haver uma sociedade que exclua
uma realidade tão importante com
o é o caso da realidade religiosa.
Bom, poder, até pode, mas, seguramente, haverá um divórcio
entre a política e a sociedade real.
Nós, desde sempre, aspiramos
pelo bem mais precioso que temos na nossa vida: a paz! E, estou seguro, que a dimensão religiosa poderá dar um contributo
significativo para o desenvolvimento dessa mesma paz.

O Shalom – a paz – não
pode, nunca, ser alcançada sem que haja uma
nova ordem mundial
onde as religiões possam fazer parte e onde
possam ter um palco
de encontro

A

s coisas inauditas que ouço
dizer das religiões na opinião
pública são incrivelmente marginalizadoras, preconceituosas
e, seguramente, inscrevem-se no
plano de uma certa difamação,
senão mesmo, perseguição para
com estas realidades sociais.
As Nações Unidas estão num
ponto de viragem, a meu ver, de
grande importância. Estou seguro que depois desta guerra, que
a Rússia levou a cabo por motivos completamente fúteis (onde
o argumento é a história), a ONU
terá de procurar novos interlocutores que interpretem o sentido
da história e o sentido da paz.
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HENRIQUE PINTO DE MESQUITA
ARROZ DE GAMBOZINOS

O diabo do prazo

Crónica de alguém que
só por acaso não é gay

O

Bernardo, por ter nascido
em privilégio e num meio
cosmopolita, terá mais facilidade
em emancipar-se e, quiçá, até se
tornará habitué do Trumps: tudo
coisas boas. Já o Joel, que vive
numa sociedade que ficou estagnada no tempo das gravuras a
que a cidade dá parede, sentir-se-á para sempre mal por ser gay.
Para os ricos, ser gays é mais

H

ou menos Carnaval; para os pobres, ser gay é sempre opressão.
E o problema é que os ‘Joeis’
desta vida viverão para sempre
uma vida infeliz, acanhada, submissa. Eventualmente será tão
má, rejeitar-se-ão tão visceralmente, terão tanto nojo de si,
que poderá levá-los ao suicídio.
E é aqui que se me ata o nó na
garganta: já viram o quão errado é alguém matar-se por ser
gay? Acabar com a sua vida por
ser algo que não escolheu? Está
claro quão miseráveis e violentos somos, enquanto sociedade,
ao ponto de infligirmos tanto sofrimento a alguém sem razão?
É por isso que há que mudar.
É por isso que vejo, com muita felicidade, a Câmara Municipal de Lisboa a levantar a bandeira arco-íris no Dia do Orgulho Gay. É por isso que vejo, com
muita felicidade, os Conservadores ingleses a fazê-lo também.
É por isso que espero, com aquela esperança portuguesa, que
um dia essa bandeira chegue à
Câmara Municipal de Foz Côa
e esta a hasteie o mais alto possível. Nesse dia, o Joel perceberá que não tem mal ser como é;
o seu Pai reavaliará a sua posição violenta e os velhotes do
café central voltarão a discutir o
tema, talvez mudando mentalidades. Nesse dia, levantar-se-á
poeira boa. Nesse dia, iniciar-se-á um processo de normalização do que já é normal.

A

lém das reformas associadas
aos financiamentos, que no
caso português são mais de 30 e seguem recomendações do semestre
europeu, foram impostos prazos
de execução apertados que exigem
dos países um esforço tremendo.
Se já havia essa perceção aquando
da negociação do PRR, a guerra na
Europa e a escalada das tensões inflacionistas, agudizaram esta ideia
e acabam por instalar dúvidas consistentes sobre a capacidade dos
países em executar com qualidade e eficácia os meios disponíveis.

M

eus queridos amigos católicos: não se trata de uma
agenda perigosíssima que quer
destruir a família. Trata-se, sim,
de uma agenda que quer que o
Joel de Foz Côa não se mate. Se
se dizem pela vida, como pode
algo que impede suicídios ser
errado? Se se dizem pela liberdade individual, como pode algo
que é o seu apogeu ser errado?
Se se dizem pelo amor, como
pode algo que o é em todo a forma ser errado?
Hasteiem-se bandeiras arco-íris por todo o país. De Tavira a
Foz Côa, de Setúbal a Elvas, do
Corvo às Desertas. Os ‘Joeis’
que por cá fiquem: vivos, felizes
e humanos – porque tudo o resto não interessa.

AFP

P

enso ter sido o Kurt Cobain a dizer ser um defeito não ser bissexual pois
estava apenas limitado às mulheres. Eu não vou tão longe.
Até ver sou heterossexual, e
confesso não ter particular inveja de quem não é. Se fosse
gay, sê-lo-ia com muito gosto:
deu-se, simplesmente, o acaso
de não ser. Há, por isso, uma
boa lição a retirar da mensagem de Cobain: a descontração,
a indiferença, o ‘tanto faz’ com
que olha o assunto.
Nem toda a gente nasce com
essa descontração, indiferença
e ‘tanto faz’. Na minha casa nasceu-se, e, por isso, fui educado
de uma forma em que a orientação sexual de alguém é tão relevante como a cor da toalha de
mesa em que se almoça. Tal, sei,
não é exemplificativo da maioria da sociedade portuguesa. O
Joel, que nasceu em Foz Côa e é
filho de um mecânico, ouviu do
pai, vezes sem fim ao jantar e
sempre calado, que os «maricas» como ele são um pedaço de
nojo que se devia curar. O Bernardo, que adora jogar ténis no
Restelo, ouviu do pai, vezes sem
fim ao jantar e sempre calado,
que os «maricas» como ele são
um atentado a Deus e à instituição familiar. Ambos, gays por
assumir, vivem com sentimento de culpa onde esta nem tem
razão para existir. Seria o mesmo que eu me sentir culpado
por ter olhos azuis e não castanhos. Seria mais fácil se fossem
castanhos? Talvez – dava menos
nas vistas, encaixava com mais
facilidade. Mas se são azuis, são
azuis: há é que expurgar de preconceito a ‘azulidade’ dos meus
olhos. O peso não está nas coisas em si, está na leitura que se
faz delas.

á alguns meses atrás a execução do PRR já era um
dos maiores desafios de
Portugal, agora também é um dos
maiores desafios da Europa. Este
mecanismo de financiamento da
recuperação europeia, decorrente da extraordinária crise pandémica, foi quase um grito de sobrevivência dos países mais atingidos pela covid-19. O Governo
português foi, aliás, um dos líderes da ação empreendida no quadro europeu para aprovar um inédito pacote de apoios que evitasse o endividamento dos países,
protegendo sobretudo aqueles
que foram seriamente afetados
com a anterior crise das dívidas
soberanas. Assim, a distribuição
será feita de acordo com a necessidade e não de acordo com a sua
participação no pagamento. A
isto chama-se solidariedade efetiva. É evidente que houve obstáculos. Os chamados países frugais
não cederam facilmente e condicionaram os meios, mas também
a capacidade de execução.

firme opinião que as autoridades
devem colocar na agenda o tema
incontornável da capacidade da
Europa em cumprir os prazos de
execução estabelecidos, mas que
foram negociados em período de
paz e sem escalada inflacionista.

CARLOS PEREIRA

ECONOMISTA E VICE-PRESIDENTE
DO GRUPO PARLAMENTAR DO PS
Não se trata apenas do PRR e por
isso tudo se complica ainda mais:
há, também a exigência de execução para encerrar o PT2020 e para
arrancar com o PT2030.

H

ouve, obviamente, por parte
do Governo, cuidados no mecanismo de governança e na tentativa de assegurar celeridade, mas
claramente não há cuidados que
minimizem os efeitos da conjuntura. É por isso que nas vésperas
de um processo de discussão a 27
em Bruxelas sobre os meios financeiros europeus e o PRR, tenho a

Colocar na agenda
europeia a discussão
sobre a alteração
inesperada do
contexto em que se
discutiram os prazos
de execução do PRR
não é um atrevimento
ou um procedimento
despiciendo

J

á sabemos que a atualização
da contribuição financeira
máxima, marcado para ocorrer
a 30 junho, beneficiará Portugal
com mais 11% de meios a fundo
perdido. Este acréscimo baseia-se na análise intercalar dos impactos da pandemia nas economias europeias e realçou o profundo impacto no nosso país.
Mas persiste a questão que hoje
passou a ser essencial: o aumento dos preços das matérias-primas e da energia, assim como a
incerteza e instabilidade na Europa, tem hoje uma influência
decisiva no arranque e progressão do PRR. Colocar na agenda
europeia a discussão sobre a alteração inesperada do contexto
em que se discutiram os prazos
de execução do PRR não é, na minha opinião, um atrevimento ou
um procedimento despiciendo.
Na prática, a boa utilização dos
meios também exige boas condições de tempo de execução para
que as opções não sejam apressadas e insensatas. Não é desejável criar condições para que os
agentes e as estruturas de gestão
relaxam no empenho que têm de
ter na capacidade de execução,
mas deve evitar-se que este constrangimento prejudique o planeamento necessário para usar
bem os meios deste Programa.
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Os objetivos russos!

T

rês meses após a agressão
à Ucrânia, não se vê solução para esta guerra. No
entanto, tal evidência não pode
gerar em nós qualquer tipo de
conformismo. Todos os dias, milhares de cidadãos indefesos são
vítimas de ataques indiscriminados. Não há um único lugar na
Ucrânia que esteja a salvo. Tudo
é alvo para a brutalidade russa.
Decorridos três meses de guerra, importa elencar os objetivos
definidos pelos russos. Apesar de
sempre terem negado a intenção
de invadir a Ucrânia, o tempo encarregou-se de confirmar que os
russos fazem, quase sempre, o
contrário daquilo que afirmam.
À cabeça foi invocada a ‘desnazificação’ da Ucrânia, argumento de difícil compreensão quando
falamos de uma nação reconhecida como um Estado de Direito,
com órgãos democraticamente
eleitos e onde não foi eleito um
único deputado neonazi para o
Parlamento ucraniano. Na verdade, a ‘desnazificação’ não passa de uma panaceia russa para
justificar a invasão ao arrepio do
direito internacional.
Um segundo objetivo passava
pelo desarmamento da Ucrânia
e a eliminação de laboratórios
químicos. Nunca a Ucrânia esteve tão armada como agora.
Quantos aos laboratórios, estes
passaram rapidamente ao esquecimento. O resultado é mais um
fracasso nos chamados objetivos
declarados.

I

SERGEY BOBOK / AFP

mpedir a entrada da Ucrânia
na NATO era outro dos objetivos. No imediato esse propósito

CARLOS BONIFÁCIO

MESTRE EM ESTRATÉGIA E

JOÃO BARREIRAS DUARTE

CONSULTOR E GESTOR
DE EMPRESAS

foi atingido, só que os russos não
imaginavam que a NATO, que estava em ‘morte cerebral’, tal
como afirmou o Presidente Macron, viria a ressuscitar e ganharia uma nova vida com o reforço
da coesão e com o presumível
alargamento à Finlândia e à Suécia. Uma situação que era absolutamente inimaginável há três
meses. Num ápice aumentaram
as fronteiras que separam a
NATO e a Rússia, deixando as
principais cidades russas as escassas centenas de quilómetros

Todos os dias,
milhares de cidadãos
indefesos são
vítimas de ataques
indiscriminados. Não
há um único lugar na
Ucrânia que esteja a
salvo. Tudo é alvo para
a brutalidade russa

De Carta Universal
a Carta Inconstitucional?
de território vigiado pela Aliança Atlântica. Nunca ninguém fez
tanto pela NATO como Putin e a
Rússia.
Ao mesmo tempo, outro dos
objetivos, a tomada do Donbass,
parece também estar a entrar
numa fase de estagnação, a que
não é alheia a forte resistência
das forças ucranianas e o poder
bélico disponibilizado pelo Ocidente. Desta forma, permanece
incerto que este objetivo venha
a ser atingido, com o risco elevado deste conflito se ‘eternizar’
dada a persistência russa.

O

objetivo de tomar as principais cidades, para decapitar
o poder ucraniano, parece ter ficado pelo caminho, tal o grau de
incapacidade das forças russas
que se revelam cada vez menos
operacionais. Parece claro que a
moral das tropas russas contrasta com o ânimo das forças armadas ucranianas que, a cada dia
que passa, acreditam mais que é
possível derrotar os invasores. A
tentativa russa de anexar regiões e cidades por via de referendos sem a participação da
maioria da população que, entretanto, fugiu para o ocidente, são
um ato de desespero para tentar
justificar uma guerra que não
tem sequer o apoio das populações russófonas.
Putin continua de mãos vazias
e sem resultados para apresentar ao povo russo. Esta é uma fatura pesada que a Rússia terá
que pagar a médio prazo. A única alternativa seria uma implosão do atual poder russo, mas tal
não é crível que venha acontecer.

C

umpriu-se um ano da aprovação da Carta Portuguesa
dos Direitos Humanos na
Era Digital. Tinha passado no Parlamento com a aprovação na votação global sem votos contra, contando apenas os que se abstiveram:
IL, CH, PCP e PEV. Posteriormente foi promulgada pelo Presidente
da República a 8 de maio de 2021.
Até aqui, a carta tinha passado relativamente despercebida. Contudo, a 11 de maio, o jornal online Notícias Viriato lança a notícia: A Liberdade de Expressão Oficialmente
Acabou. Referia-se à aprovação da
Carta e chamava a atenção para o
artigo 6.º, o direito à proteção contra a desinformação. O artigo 6.º
considerava desinformação toda
a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, sendo que, o Estado apoiaria a criação de estruturas de verificação de factos, assim
como a atribuição de selos de qualidade. Deixava claro que todos tínhamos o direito de apresentar
queixas para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Isto seria a institucionalização da
censura, ou seja, o Governo passaria a dispor de meios legais para
definir quais as narrativas verdadeiras e as falsas no espaço digital.
Em reação à reportagem iniciou-se um debate sobre o artigo
6.º. António Abreu, diretor do Notícias Viriato, dá uma entrevista
ao Nascer do SOL e logo depois, a
1 de junho de 2021, o Expresso faz
uma entrevista a José Magalhães,
deputado do PS e um dos autores
da Carta. Nesse mesmo dia, o Governo anunciava que todos os Estados Membros da UE tinham assinado um documento sobre direitos digitais: a Declaração de
Lisboa. Estávamos no culminar
da Presidência Portuguesa da UE
e o objetivo era claro: fazer com
que Portugal liderasse o caminho
para uma Carta Internacional.
Era o alinhavar da agenda nacional com a europeia, a Declaração
de Lisboa e a Carta Portuguesa estavam coordenadas no seu conteúdo e timing. Iríamos ter a Europa
a olhar para os socialistas portugueses como os autores da Magna
Carta do século XXI. O artigo 6.º
da Carta Portuguesa explica querer assegurar o cumprimento do
Plano Europeu de Ação contra a
Desinformação, por outro lado, a
Declaração de Lisboa, no âmbito

JOSÉ MARIA MATIAS

ALUNO DO MESTRADO
DE CIÊNCIA POLÍTICA
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
NA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA
da UE, era baseada na Carta Portuguesa. Andávamos em círculos.

F

inalmente, a 8 de junho, o PR
reagiu dizendo que a Carta Portuguesa não institucionalizava a
censura por parte do Estado, defendendo-se que tinha sido aprovada
quase por unanimidade e que jamais promulgaria um diploma desse cariz. Mais tarde, a 16 de julho a
Carta entra em vigor, mas 13 dias
depois, surpreendentemente, o PR
manda o artigo 6º para o Tribunal
Constitucional para a apreciação
da constitucionalidade. No requerimento enviado, entre vários pontos,
refere que o artigo pode ferir a Constituição e o direito à liberdade de expressão, devido à ambiguidade de
conceitos apresentados. No fundo,
fechava praticamente a porta ao artigo 6.º, aguardando ainda hoje a decisão do Tribunal Constitucional.
De aspiração a uma Carta Universal, teremos provavelmente,
uma Carta Inconstitucional.
No entanto, depois deste relato
dos acontecimentos, ainda restam
hoje 5 perguntas por responder.
1. António Costa considera que
para cumprir o Plano de Ação
Europeu contra a desinformação
precisa de instaurar a censura
em Portugal? E o que é que isso
diz de António Costa e da UE?
2. Como é que os deputados não
compreenderam o que estavam
a votar?
3. O Marcelo de julho, admite que
o Marcelo de maio pode ter promulgado uma carta que poderia
trazer a censura?
4. Até quando esperaremos pela
resposta do Tribunal Constitucional? E que resposta?
5. No fim, quem assumirá as responsabilidades?
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‘A ARQUITETURA
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ONDE HÁ CAOS’
José Cabrita Saraiva

Mafalda Gomes (Fotografia)

jose.c.saraiva@nascerdosol.pt

mafalda.gomes@nascerdosol.pt

Começou pela arqueologia, mas acabaria por especializar-se na arquitetura da Idade Média. Diz que não tem
tendência para se fixar. ‘Acabo por precisar de saber
outras coisas’. A abrangência dos seus interesses está
bem espelhada no volume Arquitetura Portuguesa –
História Essencial, que acaba de ser publicado.

R

ecebe-nos em casa,
no escritório onde
trabalha. Normalmente, só tem ali
por perto os livros
de arquitetura e de
história de arte, mas o facto de estar em processo de mudanças leva
a que haja algumas coisas fora do
lugar. É o caso de um conjunto
com a obra integral de Tintin.
«Sou mesmo um tintinófilo, e
um tintinólogo», diz-nos Paulo
Pereira sem ponta de vaidade.
«Até calhou ter conhecido al-

guns dos maiores especialistas
do Tintin, como o Pierre
Sterckx, que já faleceu».
Numa mesa de apoio próxima
dos cadeirões onde nos instalamos,
há vários livros sobre comboios –
reais ou de modelismo – que quase são derrubados à passagem de
um visitante esporádico, um boxer
enérgico e possante. «Isso é outra
mania», confessa o historiador de
arte e da arquitetura. «Sou um fã
dos comboios, da ferrovia, e até
sei umas coisas». Depois, baixa o
que pareciam ser as costas de um

móvel alto e revela uma fabulosa
maqueta rodoviária feita pelo seu
pai em 1963, um cenário idílico em
miniatura, com colinas verdejantes, locomotivas, carruagens, árvores, pessoas, apeadeiros, bifurcações. «Hoje isto não se encontra
nem na Alemanha. É uma peça
que eu amo». Não é difícil perceber porquê.
Mas o pretexto deste encontro
é outro. A Temas & Debates/ Círculo de Leitores acaba de publicar Arquitetura Portuguesa –
História Essencial, um grosso
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volume ilustrado que cobre um
período de aproximadamente
7500 anos. É ele que serve de mote
para uma conversa que vai desde
os menires da Pré-História à época dos arranha-céus.
Esta é uma História Essencial da arquitetura portuguesa, mas não se
limita ao elementar. Era essa a sua
intenção?

Sim, foi essa a intenção desde o
princípio. Sentia que fazia falta
um livro que funcionasse como
uma coleção de conhecimentos
acumulados até 2022. Que simultaneamente ajudasse a formar
alunos universitários no âmbito
da arquitetura, e da história da
arte em geral, e se destinasse ao
grande público, mas não facilitando quanto a questões mais técnicas ou mais teóricas.
Que não baixasse a fasquia?

Pretendi fazer uma cobertura de
todos os períodos da história da
arquitetura portuguesa, tentando equilibrá-los tanto quanto
possível.
Fazer esse panorama completo
com algum grau de especialização,
ou de profundidade, deve ser uma
loucura…

Não é tanto uma loucura porque,
independentemente de a minha
especialização ser a arquitetura
da Idade Média – o românico, o gótico e o gótico tardio –, tenho muito interesse por tudo quanto diga
respeito à Pré-História remota, e
depois porque a dado momento
no percurso de trabalho e de estudo começo a ficar saturado de
uma área… Não tenho essa tendência para me fixar e aprofundar. Acabo por precisar de saber
outras coisas, ou porque ainda
não as sei, ou porque suspeito que
se souber há coisas para dizer ainda, e por isso é que avanço para
outros períodos da história da
arte ou da arquitetura. Agora, por
exemplo, o meu trabalho de investigação está todo virado para o século XIX-XX.
Falemos então dos monumentos
megalíticos. Hoje as cidades estão quase todas distribuídas na
faixa litoral, mas olhando para o
mapa dos monumentos megalíticos em Portugal é quase o contrário, estão muito concentrados
no interior, no Alentejo, perto da
região que agora é fronteira. Isso
tem que ver com uma ocupação
diferente do território, ou os ves-

tígios pré-históricos que havia
onde hoje estão as cidades do litoral foram desaparecendo porque se construiu por cima?

Tem a ver com as duas coisas. De
facto, no Alentejo, especialmente
no Alto e Médio Alentejo, a concentração de megálitos é impressionante. É uma das zonas, se não
a zona da Europa com maior densidade de monumentos megalíticos. Portanto há claramente um
processo de ocupação territorial
e de domesticação da paisagem,
que se estende também à região
da Extremadura espanhola. Já no
que respeita à faixa litoral, tirando as zonas mais arenosas no centro de Portugal, creio que existia
também uma densidade razoável
de megálitos, que foram desaparecendo precisamente com a urbanização e com as conurbações.
O mesmo se deteta, por exemplo,
nas vilas rurais romanas. As vilas romanas existem em quantidade apreciável e com vestígios
muito significativos em todo o
Alentejo, que tem muito menor
pressão de especulação fundiária,
ou quase nenhuma, enquanto no
litoral as grandes explorações rurais que sabemos que existem en-

‘‘

A arqueologia
é muito romântica mas também
é exigente.
Andamos
sempre cheios
de pó e com as
unhas sujas
Erguer uma
pedra ao alto
é um ato
de sinalização
e de marcação
de um território.
Transforma
um espaço
indiferenciado
num lugar

’’

contram-se muitas vezes já degradadas ou perdidas por causa de
todo o sistema de infraestruturação do território. E isto não é uma
coisa de agora, vem do século XIX
em diante. Com o megalitismo
acredito que aconteça a mesma
coisa. A península de Lisboa era
uma zona com uma densidade
megalítica muito grande. Basta
ver que encontramos um dólmen
no meio de um parque da Agualva-Cacém. Depois, na passagem
do período megalítico para o calcolítico, vamos assistir a uma gradual concentração humana em altos fortificados, às vezes provavelmente fortificados por questões
retóricas e não propriamente por
questões defensivas.
Mais para dissuadir?

Sim, como demonstração de poder, o que não quer dizer que não
tivesse havido – e houve com certeza – embates e guerras. De qualquer das formas, percebe-se que
essa é uma transformação social,
porque passa a existir uma sociedade muito mais hierarquizada.
Falamos de Portugal, mas na Pré-história não existe semelhante
coisa, há todo um conjunto de comunidades partilhadas com o território espanhol e até com territórios atlânticos, com sinais de comércio a longa distância, desde
4000 a.C. Isso é um fascínio que eu
tenho, porque comecei pela arqueologia e depois é que me tornei historiador de arte. A arqueologia acaba por ser uma coisa um
bocadinho exigente, andamos
sempre com as unhas sujas e ficamos cheios de pó. [risos] É muito
romântico mas…
Não acaba por ser frustrante? Não
é todos os dias que se descobre
uma Pompeia ou um túmulo do Tutankhamon…

Aquilo que é interessante é o trabalho em si, toda a sociabilidade
que há em torno desse trabalho.
Mas há campanhas e campanhas
onde vai saindo muita informação,
mas não é uma informação espetacular. Portanto acabei por tender
para a história de arte e da arquitetura, em especial. Mas não foi
para fugir à arqueologia, foi por me
interessar mais por esse domínio.
A partir de que momento estamos
a falar de arquitetura? Uma pedra
levantada, como um menir, já se
pode considerar arquitetura?

Absolutamente. Do ponto de vista
fenomenológico, o ato de erguer >
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> uma pedra ao alto é um ato de sinalização e de marcação de um
território. Ou seja, torna um espaço indiferenciado num lugar.
Passa a ser reconhecido como lugar, quanto mais não seja ‘o lugar da pedra’. E a partir daí temos arquitetura. Esse gesto primordial é o gesto arquetípico da
arquitetura. Também tem uma
componente tectónica, de construção e fincagem no solo. A arquitetura decorre desse gesto de
implantação.
Em todo o caso, as ilações que podemos tirar desses vestígios têm
sempre de ser um processo quase
de adivinhação, não é?

Hoje em dia, com as ciências da
arqueologia, obtém-se muita informação. Percebe-se qual era a
dieta das comunidades, qual era
o habitat e inclusivamente o entorno vegetal que existia. É sempre um processo de adivinhação,
mas cada vez mais preciso, cada
vez mais concreto. Já as superestruturas, o que conhecemos das
escavações e dos trabalhos arqueológicos de gabinete, são vestígios de uma cultura simbólica
que está ligada a uma cultura religiosa, e essa é praticamente impenetrável, embora os arqueólogos consigam relacionar, comparar e ver as diversas nuances que
há de região para região. Esse trabalho, não sendo de adivinhação,
é de dedução, é um trabalho mesmo de detetive.
E há um indicador importante, a
orientação relativamente aos astros, que permite também tirar algumas ilações.

Sim. Hoje em dia está totalmente
aceite que havia um relacionamento entre uma leitura do cosmos e a arquitetura. Digamos que
é um processo que sempre existiu e continua a existir. Indo buscar um caso mais que conhecido
e debatido, a capela de Ronchamp, do Le Corbusier, também
não construída ao acaso nem por
acaso. Aquelas torres que servem
de referência para a iluminação
interior não são um mero efeito
plástico. A arquitetura muitas vezes tem uma componente de relação com o cosmos, e, como lhe disse em relação à pedra fincada ao
alto, a arquitetura é uma maneira de criar cosmos onde há caos.
Basta ver que a destruição da arquitetura é caos. Temos um
exemplo muito claro agora com
esta guerra inacreditável que se
trava na Ucrânia. Quem destrói

‘‘

Quem destrói
pedras destrói
homens.
Primeiro destroem-se os
budas, a seguir
as torres
gémeas,
e depois
as pessoas
Desde o século
XIII o templo
dito ‘de Diana’
foi utilizado
para torre
defensiva. No
foral de Évora,
vemos ainda o
templo como
uma torre

O tipo de rua de
que não se vê
o fim é uma
herança islâmica

’’

pedras destrói homens. Veja o
que se passou com os budas de
Bamiyan [estátuas gigantes de
budas escavadas na rocha, no
Afeganistão, que remontam ao
século VI e que foram destruídos
pelos talibãs em 2001]. Primeiro
destroem-se os budas, a seguir
destroem-se as torres gémeas e
depois as pessoas. É sempre uma
coisa que me deixa profundamente tenso e irritado.
Os monumentos megalíticos são espaços rituais. Quando temos as primeiras casas?

As casas existiam no período no
Neolítico antigo e até já os Neandertais faziam cabanas. O que
acontece é que a maior parte dos
vestígios dessas casas eram muito perecíveis e desapareceram.
Nos países com solos húmidos,
onde se preserva bem a madeira,
como é o caso da Polónia, da Ale-

manha e até da Holanda, encontram-se ainda aldeias neolíticas
com casas – casas ovais, casas comunais, long houses. Uma das hipóteses para a estrutura megalítica é a petrificação de uma casa,
mas para os mortos. A forma circular, com o corredor, até que ponto isso não repercute a ideia de
casa? De algumas escavações que
se fizeram, percebe-se que em alguns sítios onde temos construções megalíticas houve uma ocupação anterior. Pode ter sido meramente uma ocupação ritual, e é
o mais provável, mas não invalida
que tivesse relação com uma imitação do espaço de habitar, neste
caso nobilitado, perenizado, para
os mortos. Não passa de uma hipótese, mas é provável.
Aqui no livro reproduz uma fotografia muito interessante, que eu
nunca tinha visto, do chamado

templo de ‘Diana’ – que não é de
Diana – com paredes. Esta fotografia é de quando?

De finais do século XIX. O que
aconteceu foi que logo desde o século XIII o templo dito ‘de Diana’
foi utilizado para torre defensiva, uma torre com um coroamento com merlões. Se olharmos
para a representação de Évora
em 1500 da ilustração do foral de
Évora, vemos ainda o templo
como uma torre, com uma marcação vertical que se percebe serem as colunas embebidas na estrutura. Depois houve um projeto de restauro, do Augusto Filipe
Simões, que vai devolver o edifício à sua condição de templo
clássico arruinado, ou seja, desmonta-se tudo aquilo que era, digamos, ‘espúrio’, e que era do século XIV-XV, porque aquilo depois foi prisão, foi açougue
[matadouro]…

A torre de menagem de Beja também foi açougue, não foi?

Sim. O açougue, o sítio do talho,
tinha sempre importância. Nas
sedes dos antigos concelhos, normalmente havia na parte de cima
uma zona funcional e na parte de
baixo era o açougue. Era ali que
se fazia o controlo da carne que se
vendia, dos chouriços, dessas coisas, e provavelmente também
com taxas. No caso de Évora foi
claramente um restauro romântico, de finais do século XIX, para
devolver ao edifício a nobreza de
uma ruína clássica, à maneira
dos templos gregos e romanos em
ruínas. Hoje em dia, se encontrarmos – e encontramos – uma estrutura romana que tenha acrescentos medievais, e até acrescentos
dos séculos XVII e XVIII, mantém-se tudo, estuda-se tudo em pormenor, e não se desmonta nada.
Mesmo que tenha no cocuruto
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sencialmente por um pragmatismo muito grande e ao nível da
construção. Do ponto de vista estilístico, não ficou tanto quanto
ficou na vizinha Espanha. Aqui,
com casos excecionais como a ex-mesquita de Mértola, a reconquista vai destruir ou modificar
os edifícios islâmicos. Portanto o
que fica são essencialmente tradições construtivas. Eventualmente também em termos urbanos fica uma marca forte no que
respeita à organicidade de algumas cidades. Aqui em Lisboa vemos essa organicidade num bairro como Alfama – curiosamente
não vemos isso na Mouraria, porque foi um gueto feito por cristãos. Esse tipo de labirinto, esse
tipo de rua de que nunca se vê o
fim, é algo que resulta muito da
arquitetura islâmica. Também
no Algarve, onde a presença islâmica mais perdurou, ainda se
percebe que a casa com açoteia
resulta em grande medida da tradição islâmica.
E a porta de reixa, por exemplo.

Paulo Pereira no escritório de sua casa. No canto superior esquerdo
da estante, os cinco volumes coloridos da obra integral de Tintin

uma peça do século XX, fica lá
para a gente ver. É a coerência do
objeto e a história toda do objeto.
Aí eram outros critérios. ‘Libertou-se’ o edifício, era essa a noção,
limpou-se, higienizou-se o edifício das excrescências, coisa que
depois a própria DGEMN [Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais] nas grandes
campanhas de restauro, a partir
de 1929, também fazia.
Mas aí já se valorizava o medieval.

Era um processo que tinha também raízes ideológicas. A DGEMN,
no tempo do Estado Novo, valorizava, por um lado, o românico,
como símbolo da fundação da nacionalidade; por outro lado, no gótico valorizava tudo aquilo que envolvia a Ínclita Geração, D. João I,
Aljubarrota, o Mosteiro da Batalha, o infante D. Henrique; e os castelos, como sinal de soberania, o

que acabou por resultar numa intervenção, ao nível de restauro, em
muitos concelhos. E também valorizou o manuelino, claro, que nunca sai do discurso heroico português. O manuelino esteve sempre
presente, desde o tempo de D. Manuel, vendo bem, até hoje, porque
a Expo98 foi dedicada aos oceanos
do lado oposto da cidade onde foi a
exposição do Mundo Português.
Quanto ao legado árabe, temos os
exemplos da mesquita de Mértola e
do Paço Real de Sintra, que antes
era a residência dos walis, os chefes mouros. Chegou-nos pouca arquitetura desse período. Mas passou alguma coisa, fosse a nível decorativo, fosse a nível do uso ou
tipologias dos espaços? Estou-me
a lembrar do azulejo, por exemplo…

A arquitetura portuguesa tem
uma influência mediterrânica. A
presença islâmica traduz-se es-

Também. Há um conjunto de tradições, essencialmente ao nível
da tectónica. Já do ponto da ornamentação, aquilo que aparece
com mais evidência como influência islâmica decorre do mudéjar,
da influência dos artífices espanhóis, ou mouros forros, que acabam por vir para Portugal por
captação de mão-de-obra na vizinha Espanha. Aí o D. Manuel teve
um papel importante. Há um vigor muito grande nas escolhas
mouriscas, que são uma espécie
de ‘neo-mourisco’ assumido por
D. Manuel como uma forma de
luxo e de discurso de propaganda.
Há uma componente festiva, até –
o baile da mourisca, a morris dance (morris vem de moresque, que
é mourisco), que era uma influência portuguesa na corte inglesa –
e esse processo vai introduzir sintagmas e ornamentos arquitetónicos de natureza mourisca, mas
em grande medida por influência
espanhola. A Espanha tem uma
continuidade muito visível desde
o período da ocupação islâmica
mais remota até ao século XVI-XVII. Portugal menos. Exceto nas
questões que se prendem com o
pragmatismo construtivo. O uso
da cal branca, o uso da terra apisoada, o uso da taipa são práticas
que ficam. Depois o grande legado árabe é essencialmente da cultura material – o alguidar, essas
palavras todas que usamos vulgarmente e que designam coisas

introduzidas, ou pelo menos muito reforçadas, pela presença islâmica, que ainda durou 400 anos.
Temos milhares de vocábulos islâmicos. E na prática construtiva
também: alvenel, alvenaria… E
os nomes das cidades. Alverca,
‘alberca’, ‘o tanque’…
Ou Alcabideche.

Essa zona saloia foi fortemente
colonizada por tribos vindas do
norte de África, as tribos de Salah. Ainda não se sabe a origem
verdadeira da palavra saloio, mas
provavelmente vem das tribos de
Salah, do Magrebe marroquino,
que se fixaram nesta zona fabulosamente rica para a horticultura.
Todas essas componentes pragmáticas contribuíram para desenvolver o Sul de Portugal, até
porque o Sul acaba por ter uma
rede urbana em função da tradição árabe de criar cidades, en-

‘‘

O manuelino
pode ter uma ou
outra referência
a um tema exótico, mas é raro.
O exotismo é
assumido pela
corte portuguesa já no reinado
seguinte,
com D. João III
e D. Catarina

Não se sabe a
origem verdadeira da palavra
saloio, mas provavelmente vem
das tribos de
Salah, do
Magrebe marroquino, que se
fixaram nesta
zona fabulosamente rica para
a horticultura

’’

quanto a cultura do Norte, como
diria o Cláudio Torres, apostasiava a cidade, eram culturas rurais,
do campo, dos mosteiros perdidos
no campo, etc. É muito interessante esse contraste. Se quiséssemos caricaturar, pegávamos no título do livro do Orlando Ribeiro:
Portugal, o Mediterrâneo e o
Atlântico. E as pessoas pensam:
‘Mediterrâneo para baixo, Atlântico para cima’. O que o Orlando
Ribeiro diz não é nada disso, diz
que o Portugal mediterrânico e
atlântico é uma mistura, e portanto vamos encontrar mesmo no
Norte do país algumas práticas
construtivas de tradição islâmica, e vice-versa. As comunidades
árabes foram fortemente assimiladas apesar dos guetos. Do ponto de vista estético, aquilo que é o
mudéjar [arte de influência islâmica feita em solo cristão] e as
construções mudéjares do tempo
de D. Manuel vai projetar-se na arquitetura de aparato e também na
ornamentação, até de igrejas. Por
exemplo, toda a técnica absolutamente extraordinária dos tetos de
alfarge é introduzida no tempo de
D. Manuel. E vamos encontrar
isso no Minho, em Caminha, nos
Açores, na Madeira. Há uma
quantidade de tetos de alfarge no
meio do Atlântico. E esta técnica
vai passar ao México, por via dos
espanhóis e de alguns portugueses que foram para lá, e no México há uma tradição de construção
mourisca de alfarge, decorativa,
no século XVI-XVII. É um fenómeno muito interessante.
O manuelino foi sempre visto como
o estilo dos Descobrimentos. Isto é
uma visão um bocadinho deturpada
das coisas, não é?

É. O manuelino, quando aparece
– no tempo de D. Manuel – é um
gótico tardio, ultradecorado, que
tem essencialmente símbolos heráldicos e um discurso simbólico
de exaltação do poder real. O que
vai acontecer é que, a partir de
1850, vai-se encontrar nas cordas
e em temas ornamentais, que
não são entendidos porque não
têm um referente imediato, temas marítimos, e a partir daí é
que se vai criar a ideia do simbolismo marítimo. O simbolismo
marítimo não nasce com quem
criou o manuelino, nasce com
quem comentou o manuelino de
1850 em diante. O manuelino
pode ocasionalmente ter uma ou
outra referência a um tema exótico, mas é raro. O exotismo é assumido pela corte portuguesa já no >
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Cultura
> reinado seguinte, com D. João III,
D. Catarina, etc., com a importação de bens produzidos no Ultramar – os aparadores e os escritórios da Índia, os marfins do Benim, etc. Mas o ‘estilo manuelino’
é obviamente uma construção
mítica que a partir de determinado momento vai ter sempre agregado este simbolismo marítimo
e de celebração dos Descobrimentos, da navegação, dos marinheiros portugueses. Evidentemente
que o D. Manuel celebrava o seu
poder régio em função das conquistas que tinha conseguido.
Disso não há dúvida nenhuma.
Mas dizer que o manuelino tem
temas referentes ao simbolismo
marítimo não está correto, não é
verdade. Onde encontra esses temas é nos restauros do século
XIX, por exemplo no corpo ocidental dos Jerónimos, onde é o
Museu de Arqueologia. Aí vai encontrar um barquinho, um peixinho, uma âncora… O manuelino
autêntico, do tempo de D. Manuel,
era uma fórmula de tardogótico
com um simbolismo heráldico de
um vigor representativo que não
encontramos noutros lugares da
Europa, e daí ter seduzido tantos
estetas estrangeiros, do Edgar
Quinet ao Eugenio d’Ors, que dizia que a janela do Convento de
Cristo em Tomar era o barroco
marítimo e atlântico, por oposição à civilização grega, mediterrânica, do templo dórico.
Temos o românico, que é o ‘estilo’ da
fundação da nacionalidade, e o manuelino, que é o ‘estilo’ das Descobertas, dos tempos áureos do império. Mas curiosamente, quando estudei história de arte na faculdade,
valorizava-se muito o que vinha de
fora. Para enaltecer uma igreja, por
exemplo, os professores diziam ‘é
um modelo italiano, semelhante ao
de uma igreja que há não sei onde’.
Quase como se quanto mais estrangeiro, mais puro. Que é um pouco o
inverso deste discurso nacionalista.

É um contraponto e, se quisermos,
uma reação à antiga tradição historiográfica. Mas também houve
uma descoberta, ou redescoberta,
do valor de alguns elementos arquitetónicos que outrora não
eram considerados legitimamente nacionais. É o caso do Renascimento. O Renascimento acaba por
ser valorizado, vendo bem, só nos
anos 80. Os bons estudos acabam
por acontecer só por volta de 78,
79, 80, com a Sylvie Deswarte e
com o Rafael Moreira. E depois há
um crescimento dos conhecimen-

tos em torno do Renascimento que
vai desembocar na dita ‘arquitetura chã’, que é algo definido por
um historiador norte-americano,
o George Kubler, um homem brilhante que eu cheguei a conhecer
pessoalmente. Ele conclui que os
portugueses adoptam uma forma
pragmática, simples, mas intelectualizada, de construir. Por necessidade, mas também por gosto. E
intitula o seu livro Portuguese
Plain Architecture – Between
Spices and Diamonds. Entre as
especiarias e os diamantes. Esse
período não estava estudado. Hoje
em dia já temos uma análise muito mais fina, muito mais rigorosa.
Mas a herança dele é muito importante. Aliás, este livro vai ter um
impacto na própria arquitetura
contemporânea.
Podemos dizer que a arquitetura
chã deixou uma linhagem?

Percebemos que entre a prática
de um Távora, de um Siza, como
ele trabalha as formas, ou até recentemente o Souto Moura ou o
Aires Mateus, há uma espécie de
continuidade. Não vou dizer que
o Aires Mateus leu o Kubler e pensou: ‘Agora vou fazer parecido’.
Não é nada isso, mas há de facto
um fio condutor na arquitetura
portuguesa, contrariado pelo manuelino e eventualmente pelo D.
João V e o barroco italiano – am-

‘‘

bos soberbos, grandes momentos
da história da arquitetura e da
arte em Portugal –, que vai passando como uma constante desde
um passado relativamente remoto, do século XV-XVI. Se calhar até
vem do gótico, a que eu chamo
muitas vezes ‘gótico chão’, um gótico muito simples, que também
tem a ver com o programa mendicante, dos franciscanos, etc.
Mas depois vemos uma simplicidade que nuns casos pode ser falta de jeito, noutros casos é uma
tendência estética.
Acha que pode vir daí, da arquitetura chã, a nossa falta de tradição
de construção em altura?

Não creio que seja por isso. Tem
mais a ver com as condições socioeconómicas do país. Nós não
temos uma sociedade burguesa e
industrial que seja suficientemente forte para a criação de arranha-céus. Investe-se sempre
mais na peça de excepção. Basta
ver a sede da EDP, do Aires Mateus, ou o MAAT. Esse tipo de arquitetura de representação aqui
em Portugal faz-se pela construção de prestígio. E a construção
em altura encontra quase sempre
resistências. Quando o Siza esboçou a torre ali em Alcântara foi
imediatamente contestado. De
facto a arquitetura em altura
nunca teve grande aceitação.
Há o episódio das Amoreiras…

Há um fio condutor na arquitetura portuguesa, uma
simplicidade
que nuns casos
pode ser falta
de jeito, noutros
é uma tendência
estética
A construção
antissísmica é
uma invenção
da Casa
do Risco

’’

Que também foram muito contestadas. Tivemos o caso, ainda no Estado Novo, do Sheraton, mas isso é
porque havia capital da própria
empresa para fazer um arranha-céus. Basta ver que o Sheraton é
de uma maneira, e o Avis, ao lado,
já é mais baixo. E depois, aqui na
cidade de Lisboa, fazer arranha-céus só muito longe, por causa do
aeroporto. [Aponta para a janela]
Ali o Arcis [21 andares] é um dos
mais altos que há na cidade, e até
fica num sítio não muito distante
da trajetória dos aviões.
O Norman Foster, numa palestra a
que assisti recentemente, dizia que
as cidades tinham crises quase cíclicas e que eram as respostas a
essas crises que faziam o mundo
andar para a frente. E deu como
exemplo o terramoto de Lisboa, explicando que esteve na origem da
construção antissísmica. A reconstrução da Baixa foi pioneira?

Hoje quase todos os livros que se
debruçam sobre a arquitetura e
urbanismo dos séculos XVIII-XIX
começam com a Baixa pombali-
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na. A construção antissísmica é
uma invenção da Casa do Risco.
Mas não é uma invenção pura. O
Manuel da Maia estava bastante
informado do que era a construção antissísmica do Sul de Itália,
onde havia uma tradição de construção de caixa em madeira. Foi
a partir destes pressupostos que
ele criou a gaiola pombalina, que
é algo muito complexo do ponto
de vista da construção. E que exige um trabalho de carpintaria fortíssimo. Grande parte dos edifícios pombalinos têm uma estrutura carpinteira que depois se foi
degradando nos edifícios ditos ‘de
gaioleiro’, estes edifícios da Av. da
República, de 1870 até 1920. Que
agora para restaurar é uma chatice, de modo que geralmente deixa-se as fachadas e faz-se o miolo
de betão. Mas a gaiola pombalina
é uma coisa fantástica. Mas é preciso ter em conta que a Baixa
Pombalina foi construída durante muito tempo – a gente tem a
ideia de que chegou lá o Marquês
de Pombal…
Estalou os dedos e a Baixa apareceu.

No século XX o Rossio ainda tinha
partes por fechar, portanto é um
processo longo. Outra questão que
importa reter é que se trata de um
modelo completamente laico, talvez a primeira manifestação de
urbanismo iluminista. O José-Augusto França mostrou ao mundo
em 1976 [na sua tese Lisboa Pombalina e o Iluminismo, ed. Bertrand] como era pioneira toda a
produção urbanística, arquitetónica, científica e legislativa – é impressionante a burocracia daquilo tudo – da reconstrução da Baixa. Coisa que só se podia fazer
num regime despótico.
Falámos do terramoto. Se houvesse alguma joia perdida da arquitetura portuguesa que pudéssemos
recuperar, qual escolheria?

Não é tanto a joia perdida, é uma
joia que nunca foi edificada, a
Igreja da Divina Providência, do
Guarino Guarini. Se tivesse sido
construída, precisamente onde é
hoje o Conservatório, era uma coisa de uma pessoa ficar de boca
aberta. Ele chegou a desenhá-la,
está no Tratado da Arquitetura
Civil dele, essa seria uma joia.
Quanto a uma coisa que tenha
sido sacrificada no terramoto em
Lisboa, aquilo que me faz mais
impressão é o Paço da Ribeira.
Quer o paço em si – e as partes recuadas do paço, não é só o corpo
extenso e o torreão –, quer a Pa-

triarcal. Esse conjunto devia ser
absolutamente assombroso. E o
recheio que lá estava! A biblioteca do D. João V tinha quase a mesma riqueza que a do palácio de
Mafra, porque foi tudo comprado
em duplicado. Fora a maquete gigante de São Pedro do Vaticano
feita em Itália e trazida em 37 caixotes, de barco. Agachando-se, podia-se andar lá dentro. O D. João V,
que nunca foi a Itália e tinha
aquele fascínio por Roma, de certeza que se divertiu imenso com
aquele modelo.
E há algum período que ainda seja
subvalorizado, que mereça mais
atenção?

Uma coisa que muitas pessoas
desprezavam nas cidades era a
arquitetura eclética do século
XIX e da passagem do século XIX
para o século XX. Hoje em dia
está a mergulhar-se de novo, não
apenas aqui em Portugal mas em
quase todos os países, na reavaliação desse processo criativo do
século XIX-XX. A maior parte
das grandes cidades, as grandes
metrópoles que tanto admiramos – Viena, Londres, Paris, Madrid, mesmo Lisboa – são cidades do século XIX. A grande cidade monumental nasceu no
século XIX e continuou pelo século XX dentro. As pessoas muitas vezes esquecem-se disso. Gosto de insistir neste aspeto: não é
só o centro histórico, ou esse centro absolutamente patrimonializável, que tem valor, mas é também todo esse envolvente. E até
aquilo a que chamamos o património menor, ou património difuso – o banco de jardim, os postes de iluminação, os chafarizes.
Passamos por eles e não damos
por que lá estão. Mas se os tirarem damos logo por isso. Necessitamos em absoluto de um imaginário. E há-de reparar que os
países que não têm um imaginário potente são de uma enorme
pobreza.
Nós já devíamos ter algum cuidado
com certos juízos, até porque nos
lembramos do que se dizia no Renascimento sobre as catedrais góticas: ‘Os bárbaros que faziam
aquelas coisas horríveis’! E hoje
perguntam-nos como é possível
olhar para uma catedral e achá-la
horrível. Mas se calhar continuamos a ter atitudes parecidas.

É um problema de julgamento.
Posso confessar-lhe uma coisa?
Quando comecei a interessar-me
pela história da arquitetura, ia

‘‘

A produção
urbanística,
arquitetónica,
científica e
legislativa da
Baixa é
pioneira. E só se
podia fazer
num regime
despótico

Quanto ao que
foi sacrificado
no terramoto,
aquilo que me
faz mais
impressão é o
Paço da Ribeira.
Quer o paço em
si, quer a
Patriarcal.
Esse conjunto
devia ser
absolutamente
assombroso
A grande cidade
monumental
nasceu no
século XIX

’’

pelo país fora, até com um colega que agora me telefonou, para
visitar os monumentos medievais. E de vez em quando havia
uma coisa mais recente: ‘Epá,
isso é uma merda barroca!’.
Como quem diz ‘não interessa
nada’.

‘Isso é uma merda barroca, estou-me a cagar para isso!’ [risos] E ficávamos obcecados com uma
‘merda’ gótica… Desculpe o coloquialismo mas é tal e qual o que
se passava. Até que comecei a
aprender, e quanto mais alargamos o nosso campo de conhecimento, mais gostamos das coisas.

Mas é interessante ter lembrado
o que se dizia no Renascimento.
‘Traficâncias dos Godos’, dizia o
Vasari. E depois é o século XVIII
que vai incorporar a arquitetura
medieval no quadro da história
da arquitetura, porque até aí estava praticamente excluída da
tratadística.
Pode falar-me um pouco dessas andanças, dessas peregrinações pelo
país para ver monumentos?

Começou precisamente quando
eu era pós-adolescente, a partir
dos 19, 20 anos. Acabei por conhecer o país praticamente todo, se
não mesmo todo, inclusivamente
algumas regiões mais remotas. E
isso prendia-se com o entusiasmo
pela arqueologia, pelo megalistismo, mas também pela Idade Média. Fazíamos essas viagens, às
vezes no inverno, de comboio ou
de camioneta, e quando esse amigo tirou a carta passámos a ir
num Mini que se estava sempre
a avariar.
Deve haver coisas muito pouco
acessíveis.

Há, sobretudo quando andamos
à procura de antas e de menires.
Por vezes, mesmo tendo as coordenadas todas, e os mapas marcados, aquilo está tão camuflado pela paisagem que se passa
um dia inteiro à procura. Mesmo no Alentejo, em zonas relativamente abertas. Mas um tipo
depois não desiste. Isso também
é impagável. Depois, como fui
vice-presidente do IPPAR durante oito anos, naturalmente tornei a percorrer o país para bater
uma quantidade de lugares. Tinha de se ir ver, falar, trabalhar
com as pessoas localmente, com
as direções regionais, com as câmaras municipais, para tomar
as decisões. Aí já não havia esse
romantismo, mas mesmo assim
foi muito comovente algumas
coisas que conseguimos fazer
durante aqueles oito anos. Foi
uma experiência profissional
absolutamente espetacular, insubstituível. Jamais em tempo
algum quererei ocupar outro
cargo público porque fui tão feliz ali que sei que é irrepetível.
Fui mesmo feliz, por exemplo
quando se inaugurou o centro
interpretativo de Santa Clara-a-Velha, que foi uma obra muito
difícil. Foram alturas de grande
realização pessoal. E quando
digo que me comovi, comovi-me
mesmo. Não troco essa experiência por nada.
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Cartaz
Espetáculos e Exposições

Desporto na TV

JOÃO ESPADINHA
Sáb. 22h30
Hot Club. Lisboa
O guitarrista João Espadinha apresenta o
novo álbum Em terra alheia sei onde ficar com música e letra da sua autoria.

DON JUAN
Sáb. 21h00 e dom. 16h00
Teatro Mun. Joaquim Benite, Almada
A encenação é de António Pires. Don Juan rejeita os valores cristãos dominantes na época
e vai ainda mais longe ao recusar o arrependimento, mesmo na hora da morte.

LIVERPOOL X REAL MADRID
Sáb., 20h00, TVI
É a final das finais. Decide-se, neste sábado,
a Liga dos Campeões, entre o Liverpool de
Jürgen Klopp e o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Em Paris, no Stade de France, as
emoções vão estar ao rubro.

F1 GP DO MÓNACO
Dom., 14h00,
Sport TV 4
Chegou, finalmente,
uma das corridas
mais ‘esperadas’ do ano: o mítico percurso
do Mónaco, no sul de França.

TITO PARIS - O QUE NOS UNE
Sáb. 22h
Torre de Belém, Lx
A abertura das Festas de Lisboa, faz-se ao
som com Tito Paris, reúne no palco, as vozes de Paulo Gonzo, Cremilda Medina, Joana Amendoeira e Djodje.

SEM_TÍTULO
Ariel Farace/ Casulo
Até 29 de maio
Teatro da Comuna, Lx
Milhares de vidas anónimas que compartilham solidão, medos e
melancolia. A história de três personagens.

SPORTING
X FAMALICÃO
Sáb., 17h15, Canal 11
Joga-se, neste sábado,
a final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Sporting e
Famalicão.

MOTOGP GP DE ITÁLIA
Dom., 13h00, Sport TV 5
Neste domingo, voltam a rugir as motas no
Mundial de MotoGP. De 27 a 29 de maio, no
Autodromo Internazionale del Mugello,
luta-se por mais uns pontos na classificação geral, onde Miguel Oliveira é 11.º.

LE PETIT BAIN
Johanny Bert /
Théâtre de Romette
De 1 a 3 de junho
LU.CA, Lisboa
Há um homem que toma banho. Não. É
um dançarino que está a esculpir nuvens...

METAMERSION
Sáb. entre as 20h - 23h, grátis
Doca Pesca F
Fundação Champalimaud, Lx
Esta exposição marca o lançamento do novo
programa, que irá aproximar a investigação em neurociência e a saúde humana.

ROLAND GARROS
Sáb. e Dom., Eurosport
Vem aí mais um fim de semana de ténis na
capital francesa, no torneio de Roland Garros. Quem será o próximo vencedor do segundo torneio de Grand Slam do ano?

INDIANAPOLIS
500
Dom., 17h00,
Sport TV 4
As 500 milhas de Indianapolis correm-se neste sábado, nos Estados Unidos.

Filmes e Séries

Estreias nas Salas

PARA ALÉM DAS CINZAS
Sáb. 22h25 I Hollywood
Quando Rodney Baze desaparece misteriosamente e a justiça não atua com a rapidez
necessária, o seu irmão mais velho, Russell, usa as próprias mãos para encontrar
justiça.

STRANGER THINGS
Netflix
Quando um rapaz desaparece, descobre-se um
mistério relacionado
com experiências secretas, forças sobrenaturais e uma estranha rapariga...

AS LIÇÕES
DE PERSA
De Vadim Perelman
França ocupada, 1942.
Gilles é preso por soldados das SS, com outros judeus, e enviado para
um campo de concentração na Alemanha.

TOP GUN: MAVERICK
De Joseph Kosinski
Após mais de 30 anos de serviço como um dos
melhores aviadores da Marinha, Pete ‘Maverick’ Mitchell está onde deveria estar: a voar
nos limites como piloto de testes e a evitar uma
subida na hierarquia que o faria deixar de voar.

O AMOR É UM
LUGAR
ESTRANHO
Dom. 14h36 I AMC
Uma história de
amor, subtil e bela, entre duas pessoas perdidas em Tóquio.

VIAGENS ESPACIAIS
Sex. 22h30 I Odisseia
Oito documentários imperdíveis que nos
ajudam a refletir sobre a possibilidade de,
num futuro próximo, podermos vir a habitar
numa colónia espacial, na lua ou em Marte,
e a ser uma realidade ainda neste século.

UMA LIVRARIA EM PARIS
De Sergio Castellitto
Vincenzo divide o seu tempo entre a livraria,
em Paris e a sua filha, que sofreu um acidente há alguns anos . Um dia, Yolande, uma jovem mulher excêntrica, divertida e bela, entra de rompante na loja de Vincenzo.

MAR INFINITO
De Carlos Amaral
Um homem que procura juntar-se ao resto da
humanidade na colonização de um novo planeta descobre que a sua
viagem intergalática começou muito antes.

UM CRIME NO EXPRESSO
DO ORIENTE
Qua. 19h20 I Fox Movies
O que começa como uma luxuosa viagem
de comboio pela Europa, rapidamente se
torna num dos mistérios mais elegantes e
emocionantes alguma vez contado.

OBI-WAN KENOBI
Streaming Disney+
Depois de A Vingança dos Sith, Ewan
McGregor de volta ao
papel do Mestre Jedi em Star Wars, ao lado
de Hayden Christensen como Darth Vader.

PERANTE
O TEU ROSTO
De Hong Sangsoo
Ela nunca morou
num arranha-céus e
interroga-se como é que a irmã consegue. E
agora está a acostumar-se à vida na Coreia.

DO BAIRRO
De Diogo Varela Silva
No coração palpitante de Alfama e Mouraria, os rufias encontram-se para contar a
sua história. Numa mistura de autenticidade, raízes, música tradicional e filosofia
de causa-efeito, põem tudo a nu.

Sudoku
Sudoku 3
Soluções

Sudoku 2

Sudoku 3

Sudoku 2

Sudoku 1

Sudoku 1
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O COLABORADOR OCASIONAL

MARGARET ATWOOD
CONTRA A CENSURA
Sara Porto
sara.porto@nascerdosol.pt

A Sotheby’s está a leiloar um livro da escritora canadiana e os lucros serão doados à associação PEN, que
combate a censura.
Uma nova edição do livro The
Handmaid’s Tale (A História
de uma Serva), de Margaret
Atwood, está a ser leiloada pela
Sotheby’s e os lucros serão doados para a PEN America, uma organização que apoia autores e artistas de todo o mundo no combate à censura. Por esse motivo, o
livro tem uma particularidade: «é
à prova de fogo».
Aliás, a notícia da venda veio
acompanhada por um vídeo no
qual a escritora canadiana, atualmente com 82 anos – que escreve
e luta pelos direitos da mulheres
e pela liberdade de expressão –,
pega num lança-chamas para
tentar queimar o livro, mas sem
sucesso.
O leilão, que decorre em formato online até 7 de junho, tinha
atraído até sexta-feira onze licitações, sendo a mais alta no valor
de 70.000 dólares (60.000 euros).
A PEN America encontrou, en-

Um juiz da corte federal de Nova
Iorque cancelou o leilão de um
vestido que a atriz Judy Garland
usou para o filme O Feiticeiro de
Oz, de 1939, e cujo preço de venda deveria ultrapassar um milhão de dólares. Segundo o The
Guardian, o lendário vestido de
xadrez branco e azul ia ser leiloado pela Universidade Católica dos
EUA, mas uma mulher do estado

1.

No romance O Mágico
do Kremlin, de G. Da
Empoli, aprendi agora o
que me faltava para compreender Putin, a Rússia e os russos
de ‘sempre’, o fenómeno estranho dos oligarcas. Uma história
ficcionada (são as que revelam
mais expressivamente a realidade) do Rasputin de Putin. É esse
o sortilégio da grande literatura.
2. A guerra é entre Putin e Biden, entre a Rússia e os EUA.
Como foram todas as guerras
ateadas por todo o mundo desde 1948, em palcos distantes e
com interpostas vítimas. Nenhuma guerra pode ser ganha
a um país que tenha a ‘bomba’
dentro do seu território.

O leilão decorre em formato online até 7 de junho

tre julho de 2021 e março de 2022,
um total de 1.586 casos de censura
abrangendo 1.145 títulos em 86
distritos espalhados por 26 estados norte-americanos, por iniciativa de conselhos escolares eleitos ou de autoridades locais.
Além disso, a Associação Americana de Bibliotecas (ALA) relatou, no ano passado, 729 processos
para «censurar» a presença de livros em bibliotecas, escolas e universidades, num total de 1.1597 títulos – o maior número em mais
de 20 anos. «Em 2021, as bibliotecas viram-se no meio de uma

guerra cultural», afirmou a
ALA, num relatório anual em que
apresentou os dados recolhidos.
Uma guerra, explica a mesma instituição, que pretende «queimar»
livros que falam sobre racismo, género, política e identidade sexual.
No ano passado, por exemplo,
o livro mais proibido foi Gender
Queer, da escritora Maia Kobabe, que conta a história da sua
jornada em direção a uma identidade não binária (pessoa que
não se identifica nem com o género masculino, nem com o género feminino).

O vestido Judy Garland
Um juiz dos EUA cancelou o leilão do vestido
usado por Judy Garland no filme ‘O Feiticeiro de Oz’.

O mundo pós-americano

de Wisconsin entrou com uma
ação alegando que é a legítima
dona do clássico traje de Dorothy.
Por isso, numa audiência preliminar, o juiz ordenou a suspensão do leilão, marcado para terça-feira em Los Angeles, até que
o caso seja resolvido. Ambas as
partes se reunirão no tribunal em
9 de julho. A reclamante sustenta que o vestido era do seu tio,
que, segundo a ação, recebeu a
peça em 1973, quando era diretor
do Departamento de Teatro da
Universidade Católica.
De acordo com o The New York
Times, o vestido com o qual Dorothy foi arrastada por um torna-

do do estado do Kansas para um
mundo de fantasia, foi dado ao tio
pela atriz Mercedes McCambridge, que era uma artista residente
na universidade. De acordo com
a queixosa, a atriz deu o vestido
ao seu familiar «de forma concreta e pública» em agradecimento por este a ter ajudado na
sua «batalha contra o abuso do
álcool». O professor faleceu em
1986 e a mulher afirma ser o seu
«familiar vivo mais próximo».
A Universidade Católica planeava usar o dinheiro arrecadado para fornecer uma nova posição de professor na Escola de Música, Teatro e Arte de Roma.

3. Putin perdeu em todos os registos. Biden (os que pensam
por ele) ganhou em todos eles.
Pelo menos, tempo.
Em 100 dias de ‘operação especial’, Putin fez recuar a Rússia
100 anos e isolou-a politicamente e publicamente do mundo. Putin sentiu-se cercado. Mas porque não esperou… que fosse Biden a avançar e a colocar-se no
lugar em que ele se colocaria?
Porque vive no passado, não
joga xadrez e não leu SunTzu.
Em 100 dias, Biden limpou o
resto que ficara da Guerra Fria,
voltou a impor a muleta americana à Europa, que se ia libertando
dela, recuperou da agonia e consolidou o instrumento dos EUA, a
NATO. Foi obra! Só não conseguiu – supremo objetivo – arrastar a China para o suicídio russo.
E faturou, claro. E garantiu a
continuidade do negócio sinistro
que, sobretudo esse, enriqueceu
os EUA e lhe prolongou o império.
Mas se parece ter conseguido
adiar a mudança no mundo, não
conseguirá evitar o fim da ordem unipolar e a emergência de
uma ordem multipolar. A realidade global impõe-na. A grande
questão é saber se a transição se
fará em paz ou aos tiros.
4. Sobre o tema, oiçamos um
analista insuspeito, Fareed
Zakaria (fragmentos):
«Muitas pessoas debateram
sempre o declínio americano,
hoje preocupadas com a ascensão da China. Será que os próximos vinte anos irão testemu-

nhar mais uma superpotência
concorrente a afirmar-se e a
América a ter de consolidar a
sua hegemonia e posição global?
A minha resposta a essa
questão é não. (…) Penso que
os Estados Unidos continuam
a ter vantagens inigualáveis –
económica, política e culturalmente – e podem prosperar
nas décadas vindouras. Mas os
desafios que enfrentamos são
reais e o mundo em que vivemos é muito diferente do das
décadas passadas. O desafio
não é apenas a China, é antes
‘a ascensão do resto’, um mundo em que os países de cada região se estão a tornar politicamente estáveis, economicamente fortes, culturalmente
confiantes – e, consequentemente, se estão a afirmar na
cena mundial. Durante um
quarto de século depois do colapso do comunismo, os Estados Unidos dominaram o mundo, sem verdadeiros concorrentes políticos e económicos.
(..). O sistema internacional
era unipolar, definido por
uma única nação.
Hoje estamos numa era diferente. (…) Não se trata apenas da China e de uma questão económica. No meu livro
O Mundo Pós-Americano tentei caracterizar este novo
mundo, descrever os seus desafios e oportunidades, e explicar como os Estados Unidos
podem adaptar-se e ajustar-se
a ele para que a sua vitalidade
económica e influência global
permaneçam. Continuo a
acreditar que o desafio para
todos os seres humanos no século XXI será conviver e prosperar neste mundo novo e
muito diferente.»
5. Um mundo irreversivelmente global, em que os grandes desafios – da economia e do ambiente aos vírus – são globais e
exigem para ser vencidos respostas globais,, esse mudo terá
de ser convivente e cooperante.
Os modelos políticos aproximar-se-ão mesmo, os conflitos
deixarão de ser ideológicos.
E neste sentido perdem os
dois, Biden e Putin, ambos cruzados a disputarem o resto do
mundo velho. Como no mundo
velho se disputava: com guerras.
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CAMPEÕES
ETERNO
BRANCO
Afonso de Melo
afonso.melo@nascerdosol.pt

Em 1956 jogou-se a primeira final
da Taça dos Campeões Europeus,
em Paris. O Real Madrid estava lá.
Como estará hoje frente ao Liverpool. Como tem estado sempre ao
longo dos anos.

C

antava Maurice Chevalier: «Paris sera
toujours Paris/On
peut limiter ses
dépenses/Sa distinction son élégance/N’en ont alors que plus
de prix/Paris sera toujours Paris!». No dia 13 de junho de 1956, o
Parque dos Príncipes recebeu a
primeira de todas as finais da
Taça dos Campeões Europeus de
Futebol: Real Madrid-Stade de
Reims. Ah! Se algo não faltava
nessa noite de Paris era a distinção e a elegância. Nunca Real e
Reims viraram as costas à elegância. Está-lhes no sangue; estar-lhes-á sempre no sangue.
No dia 28 de maio de 2022, ou
seja, hoje, O Estádio de Saint-Denis irá receber a 67.ª final da
Taça/Liga dos Campeões: Real

Madrid-Liverpool. Paris outra
vez. Real Madrid outra vez. Há
coisas que parecem nunca mudar
por mais que o tempo passe. «Paris sera toujours Paris!/La
plus belle ville du monde». Paris será sempre Paris; o Real será
sempre o Real. Ambos sempre no
ponto mais alto do fascínio.
Pela sexta vez, Paris receberá a
grande final do futebol europeu de
clubes; pela décima-sétima (!!!) vez,
o Real Madrid estará presente no
jogo decisivo. Das dezasseis finais
que disputou até hoje, só perdeu
três – uma frente ao Benfica, outra frente ao Inter de Milão e, finalmente, a terceira frente ao Liverpool – em 1981, precisamente em
Paris, no Parque dos Príncipes, em
1981. Impressionante? No mínimo.
O Liverpool começou a ganhar
bem mais tarde, no final dos anos

70 (1977), mas já arrecadou seis Taças dos Campeões Europeus, tendo
perdido três – a última, se, espanto,
em 2018, frente ao Real Madrid, por
1-3, o Estádio Olímpico de Kiev. É,
portanto, a terceira vez que se encontram. Com contas certas. Ou por
desacertar, se preferirem assim.

Lenços brancos no Parque
Um vendaval de lenços brancos
invadiu o Parque dos Príncipes
nessa amena noite de quase-Verão em 1956. O jogo chegava ao
fim com a vitória dos madrilenos
(ganhariam as quatro finais seguintes de forma consecutiva)
para tristeza dos franceses que tinham, através do jornal L’Équipe, inventado a competição convencidos que acabaria por premiar o football-champagne da
equipa treinada por Albert Batteaux, um Stade de Reims de estilo ofensivo como poucos, em cuja
equipa principal brilhavam os nomes de Raymond Kopa, Robert
Jonquet, Léon Glowacki e os extremos Michel Hidalgo e Jean
Templin. Não chegou.
Ainda assim, durante a primeira parte, a estratégia de Batteaux
levou a melhor sobre a do seu companheiro cordovês, o tenente Jo-

Jacquet batido - golo do Real

sé Villalonga Llorente, antigo
combatente da Guerra Civil de Espanha que se viu surpreendido
pela mobilidade do avançado francês Kopa, uma figura de primeira

Di Stéfano
e Kopa foram
os príncipes
do Parque
na noite de
quase-Verão
em Paris

grandeza que já tinha assinado
contrato com o Real Madrid, o destino de todos (ou quase todos) os
melhores futebolistas do mundo.
Foi através de um canto apontado por Raymond, logo aos seis minutos, que Michel Leblond abriu o
marcador. Os espanhóis pareciam
entontecidos, com um touro sujeito a faenas contínuas numa praça
a rebentar pelas costuras. Quatro
minutos mais tarde, Templin faz o
2-0 e, logo a seguir, está à beira do
terceiro. O jogo de Paris entra na
loucura completa. É um jogo digno
de campeões e da nova Taça que os
celebra. Di Stéfano torna-se grande como o seu nome. É ele, Don Alfredo, que reduz antes do quarto-
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Esteve sempre no seu posto!

D

Real-Reims a primeira das finais

A primeira taça no Parque dos Príncipes

-de-hora. Como diz a canção: «Plus
on réduit son éclairage/Plus on
voit briller son courage». Ao passar da meia-hora, oferece o empate ao seu compatriota, José Héctor
Rial Laguía, que ganhara em Madrid a alcunha de ‘El Pibe’, o ‘Homem com cara de Menino’.
40 mil pessoas observam sob
uma tensão eletrizante uma segunda parte em que Di Stéfano
será o príncipe do Parque. Michel
Hidalgo adianta de novo o Stade
de Reims aos 62 minutos, mas será
o canto do cisne francês. Miguel
Muñoz e José Maria Zárraga tomam conta da luta do meio-campo, o Real ganha ascendente e vai-se superiorizando pouco a pouco.

Marcos Alonso Imaz, natural de
Santander, mais conhecido por
Marquitos, sai da sua defesa para
descobrir novo empate. Estamos
no minuto 67. O momento de tudo
ou nada. O momento em que o
pano corre para deixar à vista de
todos os rostos dos vencedores.
Raymond Kopa nunca teve dúvidas: «Foi a mais bela de todas as
finais que alguma vez joguei.
Não só pelo espetáculo, mas também pelos golos». Foi Rial que, no
minuto 79, deu a vitória ao Real Madrid por 4-3. A primeira de 13 Taças
dos Campeões que faz o clube de
Chaamartín ser o mais extraordinário de todos os clubes da Europa.
Hoje, ele aí está. No seu posto.

e certa forma, o princípio
da noite da última terça-feira em Las Ventas trouxe-me à memória o princípio da noite de 4 de julho de 2004, no Estádio
da Luz. Um jovem amigo, que trazia dentro de si a esperança juvenil
de um triunfo há muito sonhado,
saiu da cabeça baixa da arena de
Madrid depois de ter demorado
uma eternidade a quebrar a resistência do último touro que deveria ser o protagonista da sua noite
de estreia na maior praça de Espanha. Tal como Ronaldo chorou aos
soluços no meu ombro, eu vi Juanito atravessar aquele infinito pedaço de terra batida de 60 metros
de diâmetro com uma aura de profunda tristeza a envolvê-lo. Em Las
Ventas costuma haver sempre um
vento assassino preparado para
desfazer as manobras de capa e
muleta, desagradando o público
que tanto se volta contra o touro
como contra o toureiro. O sonho
de Juanito foi levado pelo vento e
por uma besta malhada de 588 quilos que não estava disposta nem a
ser dominada e muito menos a
morrer sem resistência. Digo-lhe,
como disse a Cristiano Ronaldo,
há dezoito anos: «És um menino.
Tens ainda tudo para ganhar,
na arena e na vida!». O orgulho
que perpassa por Las Ventas é de
uma arrogância que roça o extremo dos Grandes de Espanha. «Eso
no es Sevilla!», gritam nas bancadas. E é por isso que, desde que foi
inaugurada em 1934, apenas 14 rabos foram concedidos a 12 toureiros naquela que é a segunda maior
praça do planeta depois da da Cidade do México.
Eu, que nasci sem irmãos, fiz
dos meus amigos irmãos infinitos. Trago-os, dia a dia, no meu
abraço. Na tristeza e na alegria.
Hoje, felizmente, aqui em Ponta
Delgada, na alegria imensa do
meu mano Francisco Febrero
(por extenso Xitó), que festeja a
sua neta, princesa Leia, uma pequenina que é o reflexo do seu sorriso tão fácil como um domingo
de manhã. A vida de todos nós,
humanos simples e sem ambições
de grandezas plenas de popularidade, também é feita de vitórias e
de derrotas. Eu vivo, pessoal e profundamente, um momento de derrota. Não me inferiorizo por assumi-lo. Talvez me sinta, por isso,

mais íntimo das derrotas dos
meus companheiros. Mas não
nasci para viver do lado dos derrotados. A despeito de todos os erros, de tantas batalhas perdidas e
ainda por perder, chegarei ao fim
do caminho com a certeza de que
ganhei numa vida feita à medida
daquilo que eu próprio decidi,
uma vida de momentos gloriosos
de sol, nunca medíocre, nunca entediante, nunca vida-vidinha,
nunca digna de arrependimento. Por isso,
ouço a voz de Victor Jara, o poeta, professor e
cantor torturado e fuzilado pelos sicários de Pinochet depois do golpe
de 11 de setembro de
1973: «Levántate y
mira la montaña/De
donde viene el viento,
el sol y el agua/Tú que
manejas el curso de
los ríos/Tú que sembraste el vuelo de tu
alma». Os velhacos
abandonaram o seu corpo numa rua de uma favela de
Santiago. Chovia sangue. O cadáver de um homem atirado para
um monte de lixo pode ser a imagem inequívoca de um vencedor.
Mas nunca de um derrotado.

H

á muitos, muito anos, mais
de trinta, eu estava em São
Miguel para fazer para A Bola a
reportagem de um confronto entre dois clubes que tinham a ambição de chegarem um dia à I Divisão do futebol português: Santa Clara e Alverca. Não me
lembro do resultado, mas também não importa. O Alverca chegou primeiro e depois partiu
para não voltar. O Santa Clara
ainda cá está.
O treinador do Alverca era o
meu querido amigo Minervino
Pietra. Poucos jogadores vi como
Pietra. Aquele cabelo crespo, revoltado, aquela figura magra de
matador de touros, a valentia
que colocava em cada movimentos, mesmo que o adversário que
caísse sobre ele pesasse 588 quilos como o monstro de Juanito
em Las Ventas.

E

m maio de 1963, eu estava
na cadeia, isto é, de certo
modo, eu estava no meu pos-

to»: escreveu Manuel Alegre,
meu mestre muito querido que
fez o favor de me ensinar tantas
e tantas coisas, sobretudo o princípio da coragem, dessa coragem
que vem de dentro e não nos permite que nos verguemos nunca
perante a prepotência. Em muitos momentos da minha vida tive
de escolher entre dois caminhos,
sendo que o da coragem e o da
verdade era também o da dor que

Pietra era
o exemplo
da coragem
e da valentia,
e continua a sê-lo.
Dar-lhe um abraço,
mesmo em silêncio, é dizer-lhe que
também eu estou
aqui, no meu posto!

fica connosco para sempre, sem
subterfúgios, sem alívios, só dor
de ter a alma em carne viva. De
cada vez que abro os braços para
receber neles um amigo, sinto
que, de certa forma, estou no
meu posto. Estive no meu posto em Madrid, estou no meu
posto em São Miguel, estou no
meu posto quando preciso de dizer a Minervino José Lopes Pietra, a quem chamávamos o Cara
d’Osga – ele que esteve sempre
no seu posto! – que tenho uma
abraço para lhe dar que não precisa de palavras. Tu sabes o que
quero dizer-lhe. Ele sabe o tamanho da amizade do meu silêncio.
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Desporto

FEDERAÇÕES
AFASTAM
PROLONGAMENTO
DE MANDATOS
José Miguel Pires

jose.pires@nascerdosol.pt

O tema da eventual revisão do limite de mandatos dos presidentes das federações desportivas,
cuja negociação com o Governo
chegou a ser aventada nos bastidores, não parece, no entanto, ser
uma realidade.
O Nascer do SOL contactou as
Federações nacionais de Futebol, Basquetebol, Andebol, Voleibol e Patinagem, sendo que não
conseguiu confirmar com nenhuma delas a existência de uma
proposta no sentido de permitir
o prolongamento dos atuais três
mandatos.
«Não há nenhuma posição da
Federação de Andebol de Portugal sobre este assunto pois
não há nenhum tema em cima
da mesa sobre o assunto referido», explicou ao Nascer do SOL
a Federação de Andebol. Uma resposta praticamente idêntica à
também dada pelo órgão responsável pela Patinagem nacional,
que disse: «A Federação de Patinagem de Portugal não tem ne-

nhuma posição referente a este
tema, uma vez que o mesmo
não se coloca».
De resto, ‘nem sim nem sopas’,
das outras federações contactadas pelo nosso jornal sobre este
assunto.
Neste momento, os mandatos
dos presidentes das diferentes federações desportivas do país estão limitados a três consecutivos,
conforme pode ler-se no Decreto-Lei relativo a este assunto, em
Diário da República. «Estabelece-se uma regra geral para a
renovação dos mandatos dos
titulares dos vários órgãos federativos, de acordo com a
qual ninguém pode exercer
mais do que três mandatos seguidos num mesmo órgão de
uma federação desportiva, salvo se, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, tiverem cumprido ou estiverem
a cumprir, pelo menos, o terceiro mandato consecutivo,
circunstância em que podem

ser eleitos para mais um mandato consecutivo», le-se no documento.

A pandemia como justificação
Para os defensores de uma eventual revisão do limite de mandatos a justificação prende-se com o
facto de a pandemia da covid-19
ter vindo afetar grande parte dos
mandatos em curso.
Mas as resistências às alterações são mutio maiores.
Ao Nascer do SOL, João Varandas Fernandes, médico e antigo vice-presidente do Benfica,
não deixa margem poara dúvidas: «A tentativa que pode
existir em alterar o regime jurídico das Federações desportivas, para acabar com a regulamentação que estabelece a
limitação de três mandatos
aos seus Presidentes, passando cada Federação a decidir
por si, constituiria um retrocesso inaceitável».
Para Varandas Fernandes, «a
não limitação de mandatos permitiria a manutenção dos presidentes das federações, para
além deste último mandato», o
que, considera, «para o futebol
português seria muito mau,

AFP

Apesar de ter circulado a informação de que
as federações desportivas estariam a preparar
uma revisão dos limites de mandatos dos seus
presidentes, a hipótese parece afastada.

Fernando Gomes preside a FPF desde 2011

apesar da avaliação do trabalho da actual direcção, ser claramente positivo no campo
desportivo».
Isto porque «a emergência de
novas lideranças e novos rostos, torna-se imprescindível,
não é reconhecível eternizar a
situação presente no futebol
português».
A polémica em torno da eventual revisão das limitações dos
mantados surge numa altura em
que Fernando Gomes, presidente
da Federação Portuguesa de Futebol, se aproxima do fim do seu
terceiro mandato. Gomes preside

a FPF desde 2011, e, caso a revisão
viesse a ser aprovada, poderia
candidatar-se a novo mandato.
O mesmo Fernando Gomes foi
galardoado, recentemente, com
o Prémio Carreira da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) em 2022. A cerimónia de entrega do prémio
vai ocorrer a 30 de maio, durante a sessão solene do Dia da Faculdade, alma mater de Fernando Gomes, que se licenciou em
Economia em 1976, e que nos
primeiros anos de carreira trabalhou na NCR, no Grupo Amorim e na Sonae.

Boca Juniors no caminho de Vítor Pereira
Já se conhecem os adversários dos emblemas
treinados por portugueses nos ‘oitavos’ da Taça
Libertadores.
Já são conhecidos os adversários
dos diferentes emblemas sul-americanos treinados por por-

tugueses na Taça Libertadores,
nos oitavos-de-final da competição. De fora desta fase da Libertadores ficou o Independiente
del Valle, equipa equatoriana de
Renato Paiva, que findou a fase
de grupos no último lugar do
Grupo A.
O duelo mais interessante – envolvendo um treinador português

– será o confronto entre o Corinthians de Vítor Pereira e o
Boca Juniors, uma das equipas
mais proeminentes da Argentina. Isto depois de os argentinos
terem findado a fase de grupos
com apenas mais um ponto do
que os brasileiros.
Da Argentina vêm também o
Colón e o Talleres, equipa treina-

da por Pedro Caixinha, que se
vão enfrentar nos ‘oitavos’ da
competição.
De resto, o Flamengo de Paulo
Sousa, vencedor da Libertadores
em 2019, vai enfrentar o Tolima
da Colômbia.
E o Palmeiras de Abel Ferreira,
campeão em título, terá pela frente os paraguaios do Cerro Porteño.

Destaca-se ainda, nos oitavos-de-final da Taça Libertadores, o
duelo 100% argentino entre o River Plate e o Vélez Sarsfield.
Os encontros desta eliminatória a caminho da final de Guayaquil, marcada para outubro deste ano, realizam-se no fim do mês
de junho, e no início de julho.
J. M. P.
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O adeus amargo de Almeida ao Giro
José Miguel Pires
jose.pires@nascerdosol.pt
AFP

Quando seguia como
forte candidato ao pódio, João Almeida teve
de desistir da Volta a Itália ao fim de 17 etapas,
devido a uma infeção
por covid-19. É o fim do
sonho nesta edição.
João Almeida disse arrivederci à
105.ª edição da Volta a Itália, depois de 17 etapas e um quarto lugar na classificação geral que
prometia melhorar até ao fim da
prova.
O culpado? Um teste à covid-19
feito na quinta-feira de manhã
que deu resultado positivo, confirmando as suspeitas levantadas
pela dor de garganta e febre com
que o ciclista acordou nesse dia.
Afinal, o ‘Duro de Caldas’ encontrou o seu némesis, depois de resistir a dias e dias de fortes e
exaustivas etapas na Volta a Itália, a competição onde, em 2020,
liderou durante 15 dias, findando
no quarto lugar da geral.
«Estamos, obviamente, muito tristes, porque o João e a
equipa de apoio estavam a rea-

MOTORES

19.ª etapa

João Almeida seguia no quarto lugar da geral quando teve de desistir da prova

lizar uma excelente corrida.
Os nossos objetivos passavam
pelo pódio do Giro e a camisola branca como melhor jovem
e estávamos a lutar para vencer ambos. É uma má notícia,
mas esta é a realidade que vivemos todos os dias há dois
anos. Temos que aceitar e
olhar para frente. Agora o
mais importante é que João se

recupere o quanto antes», reagiu Mauro Gianetti, chefe da UAE
Emirates, equipa do ciclista de A-dos-Francos.
Triste foi a despedida de Almeida do Giro, onde era forte candidato a acabar a prova, pelo menos,
no pódio. A 17.ª etapa significou a
queda para o quarto lugar, mas
havia ainda espaço de manobra
para que o português regressasse

MEDITERRÂNEO

FÓRMULA 1

ao terceiro lugar e, mantendo a
posição até ao fim da temporada,
conquistasse o primeiro lugar no
pódio de um português em ‘grandes’ Voltas (Espanha, França e
Itália) desde 1979.
Mais, João Almeida estava também bem encaminhado para conquistar a camisola branca, dos jovens ciclistas da Volta a Itália.
«Desde o início da etapa que

Mais de cem
atletas lusos
em Oran

Fim de semana
emocionante
Este será um fim de semana de
emoções para os amantes do desporto motorizado. Domingo será
dia de Grande Prémio de Fórmula 1 no mítico circuito do Mónaco, no sul de França. Em Itália, no
mesmo dia, decorre mais um
Grande Prémio do Mundial de
MotoGP e nos EUA chega o tão esperado Indianapolis 500.

não me sentia bem, não estava
100% recuperado de ontem. Foi
uma etapa muito difícil e soube imediatamente que as minhas pernas não estavam em
níveis normais», revelou no final do seu último dia de competição nesta edição da Volta a Itália.
«Só não sabia se só eu me sentia assim ou todos os outros
também», argumentou, mostrando sinais daqueles que poderão
ter sido os primeiros sintomas da
infeção por covid-19.

Portugal será representado na
18.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, que terá lugar em Oran, na
Argélia, de 25 de junho e 6 de julho, por 164 atletas de 21 disciplinas. No total, a competição vai
aglomerar 26 nações, em 24 disciplinas e 204 provas, que resultam
na junção de cerca de 4.500 atletas. É a segunda vez que Portugal
participa nos Jogos do Mediterrâneo, depois da estreia, há quatro
anos, em Tarragona, Espanha.
Nessa altura, o país foi representado por 221 atletas de 29 modalidades, um recorde no número de
atletas portugueses participantes
num evento multidesportivo organizado sob as ordens do Comité Olímpico Internacional.

Na sexta-feira decorreu a 19.ª etapa da Volta a Itália, e o grande
vencedor do dia foi Koen Bouwman (Jumbo-Visma), que completou os 178 quilómetros entre
Marano Lagunare e Santuario di
Castelmonte em 4h32min55seg.
Seguiu-se, em segundo lugar,
Mauro Schmid (Quick-Step Alpha
Vinyl), com o mesmo tempo, e
Alessandro Tonelli (Bardiani),
com três segundos de desvantagem, a completar o pódio. No topo
da geral continua Richard Carapaz (INEOS), seguido de Jai
Hindley (Bora-hansgrohe), a três
segundos, e Mikel Landa.

NBA

Warriors
na final

Ecclestone detido com arma
Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, foi detido esta semana, no
Brasil, por porte de arma ilegal. A detenção ocorreu quando embarcava para a Suíça num avião particular, no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, segundo informações
avançadas pela Reuters. A segurança terá encontrado a arma, sem carregador e munições, na bagagem de Ecclestone, de 91 anos, antes do mesmo embarcar. O antigo líder da F1 admitiu a posse da arma e foi libertado após pagar uma fiança de 6060 reais, cerca de 1184 euros.

Os Golden State Warriors foram
a primeira equipa a garantir um
lugar na final do play-off da NBA,
após bater os Dallas Mavericks na
série por 4-1. Durante a madrugada deste sábado, já depois da hora
de fecho desta edição, Boston Celtics e Miami Heat lutavam pelo lugar restante na final, que decidirá quem vence o anel de campeão
nesta temporada da liga de basquetebol norte-americana.
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CABO DELGADO
JIADISTAS
RENDEM-SE
PELA FOME
João Campos Rodrigues
joao.rodrigues@nascerdosol.pt

A falta de comida ameaça todos, não
só os insurgentes. ‘Afeta civis e os próprios militares’, alerta João Feijó.

A

crise alimentar em
Cabo Delgado, após
anos sem que a população conseguisse cultivar as suas
terras, e agravada
pela guerra na Ucrânia, tem levado dezenas de insurgentes esfomeados a saírem do mato e
render-se. Outros focaram-se em
atacar machambas – quintas
com agricultura de subsistência
– e pequenas aldeias, roubando
comida em vez de lançarem ataques contra militares, ou as suas
habituais campanhas de terror
e decapitação. Muitos jiadistas
misturaram-se entre as comunidades locais. E alguns têm-se escondido, sobrevivendo do que
conseguem encontrar, manten-

do-se longe das povoações onde
cresceram, dos militares e dos vizinhos que atormentaram, receosos de enfrentar a vingança
pelos seus raptos e massacres.
Contudo, «esta escassez causou uma fome generalizada»,
alerta João Feijó, investigador do
Observatório do Meio Rural
(OMR), ao Nascer do SOL. A crise alimentar «é para todos, não
é só para os insurgentes, afeta
civis e os próprios militares,
que têm problemas de logística. O custo de uma operação
destas, com centenas ou milhares de soldados, são enormes.
Tem de haver uma máquina logística grande e não há capacidade para isso». A notícia da
onda de rendições, com quase

meia centena de insurgentes – sobretudo jovens e pouco experientes – a depor as armas de uma vez,
semana passada, avançou a VoA,
pode parecer encorajadora à primeira vista. Mas «todos passam
fome», frisa o sociólogo.
«A situação é tenebrosa», concorda Omardine Omar, repórter
da Carta de Moçambique, que tem
feito extenso trabalho quanto à
guerra em Cabo Delgado.
«Até tem feito aparecer grupos de malfeitores, a partir de
Pemba. Há muita gente que
teve de fugir da sua terra, que
parou de produzir. E há sistemas de corrupção que não permitem que os apoios cheguem
aos deslocados, dirigentes chegam a exigir sexo a deslocadas,
a troco dessa comida», lamenta
Omar, cujo trabalho jornalístico
o fez cair nas más graças de Maputo. Há dois anos, um tribunal
moçambicano chegou a condená-lo por desobediência civil, quan-

do investigava relatos de extorsão
policial a vendedores locais, sendo a sua pena de 15 dias de prisão
reduzida para uma multa equivalente a 185 euros, sob pressão de
organizações internacionais.
A crise alimentar em Cabo Delgado, muito dependente de ajuda
humanitária, tem vindo a agravar-se, e «há uma influência direta do que está a acontecer na
Ucrânia», considera Omar. «Em
Moçambique, o preço de tudo
o que são produtos alimentares explodiu. Um garrafão de

‘A situação
é tenebrosa’,
salienta
o repórter
Omardine
Omar

cinco litros de óleo que nós
comprávamos há um mês por
500 meticais [7,3 euros] ou 800
meticais [11,7 euros], dependendo da qualidade, agora custam
no mínimo uns mil meticais
[14,6 euros]», aponta, referindo-se
a uma das principais exportações
da Ucrânia, conhecida pelos seus
extensos campos de girassóis.
«Se isso se faz sentir na capital, onde há facilidade de acesso, onde circulam os magnatas
do país e estão sediadas grandes empresas, some-se o custo
do transporte desses produtos
para Cabo Delgado, que fica
quase a três mil quilómetros
de distância. A situação é lastimosa», descreve o jornalista.
«E o Programa Alimentar
Mundial tem feito constantes
pedidos de apoio para a situação em Cabo Delgado, mas com
esta guerra na Ucrânia vai ser
difícil. Até porque Moçambique
tem-se batido com calamidades
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naturais», remata, falando dos ciclones e cheias que devastam com
mais frequência o país nos últimos anos, sobretudo o centro. O
que «criou uma avalanche de
populações que perderam tudo
e também precisam de ajuda».

Combater por comida
Entre os testemunhos de vítimas
escravizadas pelos insurgentes de
Cabo Delgado, e que conseguiram
escapar-lhes nas últimas semanas,
ouvem-se histórias de fome nas bases deste grupo que jurou lealdade
ao Estado Islâmico. Por vezes apenas havia uma refeição por dia. E
só comiam «o que iam conseguindo roubar ali no mato. Estamos
a falar de cocos, papas, mandioca que vão apanhando, frutos silvestres, raízes, tubérculos, abóbora, o que há», relata João Feijó.
O grande impacto da invasão
da Ucrânia em Cabo Delgado,
mais que a subida do preço do trigo e óleo, talvez seja a maior difi-

culdade de organizações como o
Programa Alimentar Mundial em
providenciar ajuda humanitária.
Ainda que o que chegava à província fosse sobretudo milho, arroz
e feijão, organizações internacionais viram os seus orçamentos esticados por gastos noutros teatros,
enquanto cada vez mais doadores
direcionam os seus fundos para a
Ucrânia. Os insurgentes acabam
afetados por dependerem de roubos
de ajuda humanitária – «em Mocimboa da Praia, em Macomia
ou Palma, não é por acaso que
ataques deles ocorriam em períodos em que sabiam que tinha
chegado novos stocks de ajuda
alimentar», diz o sociólogo – e dos
bens obtidos pelas suas redes clandestinas em cidades como Pemba.
«O que está a aumentar é o
preço do trigo, que afeta a população urbana. Mas a população rural não tem o pão como
a principal fonte da dieta, alimentam-se sobretudo de milho

ou mandioca», explica Feijó. Tradicionalmente, em Cabo Delgado,
produzia-se arroz nas terras baixas, milho no planalto, e a costa
estava cheia de peixe e camarões,
dado que o arquipélago das Quirimbas é conhecido pelos seus corais fabulosos, cheios de alimento
para a fauna marinha.
«Havia muitas trocas comerciais entre a costa e o interior,
mas a guerra quebrou essas relações económicas», nota o sociólogo. «E simplesmente não se
produz. Quase só se pesca nas
ilhas, na costa andam por lá alguns corajosos, ou que simplesmente não têm alternativa. A
população concentrou-se quase
toda no sul, onde falta terrenos
agrícolas para tanta gente».
No entanto, no que toca à fome
que assola os jiadistas de Cabo Delgado, as operações das forças moçambicanas e dos seus parceiros internacionais também têm tido um
papel crucial, nota Omardine

Omar. «Uma das grandes vitórias
do contingente militar é terem
cortado, até certo ponto, a base
logística dos insurgentes», explica. Militares têm bloqueado os fornecimentos vindos da vizinha província de Nampula ou de Pemba, a
sul, montando cada vez mais postos de controlo. A norte, no rio
Rovuma, que separa Moçambique
da Tanzânia, forças destacadas pela
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC, na sigla
inglesa), apostam em impedir que
os insurgentes possam saltar de um
país para o outro a seu bel-prazer,
como costumavam fazer.
«Os ruandeses estão em Palma
e Mocimboa da Praia», enumera
o jornalista, mencionando algumas
das localidades mais duramente
disputadas com os jiadistas. Não espanta que tenham sido colocadas
nas mãos dos militares do Ruanda,
conhecidos como dos mais capazes
da África Subsaariana, mas também pela sua brutalidade, habituadas a combates de guerrilha nas florestas da República Democrática do
Congo. «Os sul-africanos estão
mais para os lados de Macomia»,
continua Omar. «Os dos Botsuana
estão em Mueda e os da Tanzânia no corredor entre Mueda e o
Rovuma, mas também em Muidumbe». Olhando para o mapa,
quase parece que está a descrever
um cerco ao distrito de Nangade,
perto da fronteira, uns dos pontos
com mais confrontos armados a semana passada, registou o Mozambique Conflict Observatory.
Já Feijó ressalva que, apesar de
haver deserções devido à fome, nada
indica que estejam a afetar o núcleo
duro dos jiadistas. «Este grupos
têm uma hierarquia estilo militar. Têm os seus altos comandantes e oficiais, chamemos-lhes assim, que são os indivíduos mais
internacionalizados, sejam moçambicanos ou estrangeiros, sobretudo tanzanianos. Muitos estiveram fora a participar neste
tipo de lutas jiadistas no Congo
ou na Tanzânia, são mais convictos e radicalizados. E esses não se
rendem», salienta o sociólogo.
«Quem se rende, claro, são os de
baixa patente. Aqueles que se
juntaram não tanto por questões
ideológicas, mas porque foram
obrigados, quando foram raptados, ou se juntaram ao grupo por
dinheiro. Esses estão sempre a
avaliar as vantagens de estar ali.
E agora não há», considera. «Até
porque, lá dentro, os recursos, pilhagens e alimentação são distri-

buídos em proporção direta com
o nível hierárquico».
Ou seja, apesar de se começar a
ouvir alguns dirigentes moçambicanos falarem do fim da insurgência, talvez seja cedo demais
para isso. «Numa guerra de
guerrilha, o número de efetivos vai aumentando e diminuindo consoante a logística»,
lembra Feijó. «Foi como aconteceu com a Frelimo durante a
luta de libertação nacional. Os
efetivos da Frelimo aumentavam ou diminuíam em função
da pressão do Estado colonial.
Muitos espalhavam-se e infiltravam-se entre a população».
Aliás, na perspetiva deste sociólogo, provavelmente o grosso dos insurgentes esfomeados não se renderá, preferindo tentar esconder-se
ou misturar-se entre a população,
até à próxima vez que pegar em armas. «Os insurgentes têm muito
medo de serem torturados e mortos caso se rendam. Conhecem
as consequências, porque sabem
muito bem o que fizeram», continua. «Os insurgentes têm muito
medo de serem torturados e mortos caso se rendam. Conhecem
as consequências, porque sabem
muito bem o que fizeram. Ainda
que haja alguns que se rendam,
a maioria não, misturaram-se
com a população. Há muitos relatos de pessoas que fugiram dos
jiadistas, foram para Pemba,
Montepuez ou Nampula e encontraram nestas cidades indivíduos
que reconheceram, que tinham
estado lá nos campos, mas que a
dada altura acharam que era melhor fugir».
Quanto aos que ficarem no
mato, não será fácil desalojá-los,
numa província com uma geografia que é o sonho de qualquer guerrilheiro. «Se pesquisar na internet, encontra bastantes blogues
e páginas de antigos combatentes do exército colonial, que conhecem muito bem o terreno»,
sugere Feijó. «Falam muito da
serra do Mapé, na Macomia, o
exército colonial sofreu muitas
baixas e dificuldades semelhantes às que as tropas atuais estão
a enfrentar. É uma zona de floresta muito densa, com relevo
complicado, com ravinas, cursos de água e esconderijos, a infantaria ali cai em muitas emboscadas. E os insurgentes conhecem o terreno, os nossos
militares não. Porque muitas
vezes não, porque não são dali,
nem os ruandeses».
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TÁTICAS DE GUERRILHA FAZEM
VIDA NEGRA AO KREMLIN
João Campos Rodrigues
joao.rodrigues@nascerdosol.pt

As táticas das tropas ucranianas,
estilo guerrilha, têm feito a vida
negra às forças russas. Mas analistas apontam que a estratégia da
Rússia de criar ‘caldeirões’ – ou
seja de levar a cabo sucessivos
cercos a localidades ucranianas,
devastando tudo no seu interior –
ainda pode virar a batalha pelo
Donbass a seu favor. Não espanta
que ao longo dos últimos dias os
russos tenha escalado os seus
bombardeamentos, ao longo de
toda a linha da frente no Donbass,
onde os combates «chegaram à
máxima intensidade», avisou a
vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, esta quinta-feira. Mas é difícil atingir um inimigo que não se vê, flexível, que lança sucessivos ataques atrás das
linhas do atacante. Seja deslocando constantemente a sua artilharia, para evitar fogo de resposta
russo, ou cometendo assassínios
e atos de sabotagem em cidades
ocupadas como Melitopol.
Ainda a semana passada um
comboio blindado russo foi descarrilado próximo desta cidade
sulista, à beira do rio Molochna,
que costumava ter 150 mil habitantes e virou um eixo logístico
crucial nas falhadas tentativas do
Kremlin para avançar sobre Zaporizhzhia. Dois dias depois, dois
soldados russos foram encontrados mortos numa rua, sendo que
no mês anterior uma ponte próxima de Melitopol, utilizada pelas
forças do Kremlin, foi destruída.
«Foi trabalho dos nossos grupos guerrilheiros, dos nossos
serviços secretos e soldados. Fazem este trabalho juntos», elogiou Ivan Fedorov, presidente da
Câmara de Melitopol, que chegou
ele próprio a ser raptado por for-

YASUYOSHI CHIBA/AFP

Os ucranianos optam
por movimentar constantemente a artilharia, enquantos guerrilheiros de Melitopol
levam a cabo assassínios e sabotagem.

As táticas das tropas ucranianas têm surpreendido as tropas russas

ças do Kremlin, que o acusaram
de financiar o Setor Direito – o partido da extrema-direita ucraniana
com mais representação eleitoral
– e o arrastaram para uma carrinha com um saco na cabeça. Acabaram por libertá-lo em março, a
troco de nove prisioneiros russos.
Na altura, isso provocou protestos
de milhares na cidade, com milhares de habitantes a protestaram perante militares russos.
Parte dessa população agora parece disposta a pôr a vida em risco para travar a máquina de guerra russa. Guerrilhas locais têm
passado informação aos militares
russos, avançou a Ukrinform este
mês, mataram mais de uma cente-

O Kremlin parece
ter aprendido a
lição de não morder
mais do que
consegue mastigar

na de «invasores e colaboradores» – um termo preocupante, indicando que até civis pró-Rússia
podem ter-se tornado um alvo – e
criaram «uma rede clandestina
profundamente secreta de patriotas pró-ucranianos na cidade e distrito de Melitopol».
Já as forças russas, desesperadas por manter Melitopol sob controlo, nem que seja por estarem a
utilizar o aeroporto desta cidade,
avançou a CNN, impuseram um
recolher obrigatório das 18h até
às 6h e são acusados de recorrer
a raptar, torturar, assassinar ou
‘desaparecer’ dirigentes locais, veteranos e opositores.
A resistência dos guerrilheiros
ucranianos mesmo perante a brutal
repressão dos russos – que deram
por si obrigados a guarnecer esta cidade russófona com tropas que poderiam ter sido mandadas para
Donbass – surpreendeu tudo e todos.
«Se forças russas tivesse tivessem
vindo para Melitopol em 2014, teriam sido recebidas com pão e sal»,
admitiu o próprio Fedorov, em entre-

vista à New Yorker, usando uma expressão associada à hospitalidade.
Mas muito mudou desde então.

Lição aprendida
Entre as muitas fragilidades que
são apontada à estrutura militar
russa, a ausência de um escalão
intermédio entre comandantes e
soldados é particularmente notória. Esta camada de militares,
gente com anos de experiência na
linha da frente, é crucial na doutrina militar da NATO, que coloca as decisões estratégias nas
mãos de comandantes, contudo
permite aos escalões mais baixos
improvisar no terreno.
«A doutrina ucraniana é bastante semelhante à ocidental –
a liberdade de adaptar e alcançar objetivos de acordo com a
sua compreensão da situação»,
explicou Mykhailo Samus, diretor da New Geopolitics Research
network, ao Financial Times. «O
modelo soviético é seguir as
instruções escritas exatas dos
seus comandantes».

Apesar disso, os russos, muito
lentamente, conseguiram avanços
em redor de Severodonetsk, a
maior cidade sob controlo ucraniano no Donbass. A nível militar,
não é considerado um alvo crucial. Mas, junto com a queda da
sua cidade-gémea, Lysychansk, do
outro lado do rio Donets, permitira a Vladmir Putin proclamar a
tomada de Lugansk.
O Kremlin parece ter aprendido a lição de não morder mais do
que consegue mastigar. Após o falhanço em cercar Kiev e Kharkiv,
seguido da incapacidade de isolar
as forças ucranianas do Donbass
inteiro, não conseguindo tomar
Kramatorsk, a sua tática tem sido
criar ‘caldeirões’ cada vez mais
pequenos. De certa forma, parece
ser uma admissão de incapacidade. Há três meses, o Kremlin achava que conseguiria cercar Kiev,
uma cidade com quase três milhões de habitantes. Agora tem de
usar todo o seu poderio para cercar Severodonetsk, onde viviam
pouco mais de cem mil pessoas.
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Marido de vítima de Política é para profissionais
Uvalde morre de ‘dor’ O
João Campos Rodrigues
joao.rodrigues@nacerdosol.pt

Joe Garcia, de luto pela sua mulher, uma professora que morreu ‘agarrando as crianças nos seus
braços até ao último fôlego’, sofreu um ataque
cardíaco e não resistiu.
Entre os habituais apelos à regulação da compra e porte de arma,
os Estados Unidos da América assistem com horror ao drama de
Uvalde, ao sofrimento das famílias das 21 pessoas massacradas
numa escola primária, nesta terça-feira, incluindo 19 crianças. É
difícil não ficar comovido ao saber que Joe Garcia, o marido de
uma dessas vítimas, a professora
Irma Garcia, faleceu de ataque
cardíaco dois dias depois. «Morreu de dor», escreveu no Twitter
um sobrinho de Irma, que esteve
casada com Joe durante 24 décadas. Deixaram para trás quatro filhos, dois rapazes e duas raparidas, o mais velho dos quais com 23
anos – os restantes adolescentes.
Entre as últimas imagens de
Joe estão vídeos seus a deixar

EUA

Proibição do
aborto desde
a fertilização
O governador do estado norte-americano do Oklahoma, o republicano Kevin Stitt, promulgou
uma lei que proíbe a interrupção
voluntária da gravidez, exceto
quando a vida da mãe estiver em
perigo, ou quando a gravidez for
resultado de abuso sexual ou incesto. «A vida começa na conceção
e temos a responsabilidade,
como seres humanos, de fazer
todo o possível para proteger a
vida desse bebé e da mãe», explicou o governador, em comunicado.
A definição de aborto, segundo o
texto, não inclui «o uso, prescrição, fornecimento ou venda de
pílulas do dia seguinte, ou qualquer tipo de contracetivo ou
contracetivo de emergência».

uma coroa de flores num memorial à sua mulher, à beira
das lágrimas.
Irma foi encontrada por agentes
da Polícia, «agarrando as crianças nos seus braços até ao seu último fôlego», contou Joe ao New
York Times. «Ela sacrificiou-se a
si mesma para salvar os míudos
da sua sala de aula», escreveu a
família na página do GoFundMe
que criou. «Ela era uma heroína».
Já no que toca à Polícia texana,
tem-lhe sido apontado tudo menos
heroísmo. Terão tardado quase
uma hora a tomar de assalto a escola onde se barricara o atirador, Salvador Ramos, um estudante de 18
anos armado com uma espingarda AR-15. Imagens mostram pais
desesperados a exigir que a Polícia
avançasse, acabando alguns por

tentar eles mesmos avançar, para
salvar os seus entes queridos.

Drama repetido
Entretanto, o drama dos sucessivos massacres nos Estados Unidos continua sem solução à vista.
«Estes tipos de tiroteios em
massa não acontecem noutros
países com a frequência que
acontecem nos Estados Unidos.
Porquê? Por que estamos dispostos a viver com essa carnificina?», questionou Joe Biden,
reagindo à tragédia de Uvalde. Parece uma pergunta retórica, dado
que, se há alguém posicionado
para conseguir a mudança, seria
quem se senta na Sala Oval.
«Como nação, temos que
perguntar: Quando, em nome
de Deus, vamos enfrentar o
‘lobby’ das armas?», continuou
o Presidente norte-americano,
reiterando: «Onde está a nossa espinha dorsal para ter coragem de lidar e enfrentar os
lobistas?».

REINO UNIDO

Sue Gray aponta dedo a Boris
A funcionária Sue Gray, nomeada pelo Governo britânico, entregou
ao gabinete do primeiro-ministro o seu relatório sobre as festas ilegais
realizadas durante a pandemia na residência oficial de Boris Johnson
e noutros edifícios do Executivo. No texto que espelha a investigação,
com 37 páginas, Gray documenta 16 ajuntamentos - que tiveram lugar
entre 20 de maio de 2020 e 16 de abril de 2021 - que envolveram 83 pessoas em instalações do Governo, incluindo o primeiro-ministro. Gray
deixou claro que muitos destes encontros «não deveriam ter sido
permitidos» e frisa que a cúpula do Governo inglês «deve assumir
responsabilidade por essa cultura».

ex-governador de São
Paulo João Doria sofreu
um revés no mínimo
constrangedor ao ser abandonado por seu partido. Empresário
de sucesso, entrou para a política que sempre o atraiu. O pai foi
deputado e perdeu o mandato
com a Revolução, em 64. Antes,
Doria foi presidente da Embratur, empresa governamental de
promoção do turismo. Entrou
na política como candidato à
Prefeitura de São Paulo, enfrentando o então prefeito Fernando Haddad, desgastado na gestão. Daí foi para o governo do
Estado de São Paulo, embarcando, no final, na campanha de
Bolsonaro. Logo que pôde, brigou com Bolsonaro, pensando
em ser um polo de oposição, lugar reservado para as esquerdas
e o mesmo Fernando Haddad,
que ele derrotou, mas foi candidato de Lula na presidencial e
agora para o governo paulista.
Isolado dos políticos, mal na
opinião pública, Doria conseguiu vencer as prévias do PSDB,
seu partido, mas agora teria de
passar pela convenção, que vai
homologar a aliança com o
MDB e apoiar a candidatura da
senadora Simone Tebet. Ele não
tem aliados fora de São Paulo,
onde seu vice, hoje governador,
já disse que apoia a decisão da
cúpula partidária. Ou seja, João
Doria ficou na estrada só. E acabou tendo de renunciar.
VARIEDADES
• O assunto continua a ser o casamento de Lula da Silva. Embora
tenha sido um evento particular,
privado, a própria assessoria de
Lula ficou mal ao especular que
a festa teria um custo inferior a
20 mil euros. Ora, a casa de eventos é Premium, a decoração fotografada com mesas para os 200
convidados, com flores e o salão
decorado. Qualquer pessoa da
classe média sabe que o custo
não poderia ficar em menos de
cem mil euros equivalentes em
reais. O casamento contou com
a presença de Dilma Rousseff,
que é uma lembrança negativa
para o PT e os artistas de esquerda, a começar por Chico Buarque de Hollanda, padrinho, e Gilberto Gil, que foi ministro da
Cultura. Lula e Bolsonaro dispu-

tam não apenas a Presidência,
mas também erros de campanha
inquestionáveis.
• Começa a andar a privatização
da Eletrobras, a maior do país,
que vai transformar a holding
do setor elétrico público numa
corporation. Ou seja, não vai ter
controlador e o governo terá a
golden share.
• As posições de Bolsonaro tentando influir na política de preços dos combustíveis e da energia elétrica pode provocar novas
mudanças no governo. E a troca de farpas com o Judiciário
também produz reações no próprio governo.
• Na área da covid, em São Paulo
cresce o número de internações
há duas semanas. Mas a vida no
país parece voltar ao normal.
• O respeitado ex-ministro da
Economia Maílson da Nóbrega,

João Doria
não tem aliados
fora de São Paulo.
Ele ficou na estrada
só. E acabou tendo
de renunciar...

declarou que Lula e Bolsonaro
estão desfasados em relação à
Petrobras. Lula quer manter
um controle político e Bolsonaro quer mandar na política de
preços dos combustíveis.
• A velha tentação mundial, de
origem demagógica e da esquerda equivocada, ronda o Ministério da Economia. É aventar a
possibilidade de aumentar a taxação dos super-ricos, no dizer
do ministro Paulo Guedes. Não
deu certo em nenhum lugar do
mundo e, por essas e outras, são
às centenas as grandes fortunas
familiares brasileiras hoje com
domicílio fiscal fora. Portugal,
Uruguai, Suíça e Reino Unido
são os destinos escolhidos.
• Manter o Corcovado aberto para
visitação até a meia-noite é a proposta que está colhendo assinaturas. O autor da ideia é o deputado Júlio Lopes, que considera o
local atrativo no entardecer e
aceitaria bem uma programação
musical duas noites por semana.
Rio de Janeiro, maio de 2022
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DESILUSÃO

E ‘CEGUEIRA’
Sónia Peres Pinto
sonia.pinto@nascerdosol.pt

Economistas ouvidos pelo Nascer do
SOL lamentam a falta de ambição e a
ausência de reformas no documento
aprovado. E alertam para riscos,
como a guerra com a Ucrânia, que
pouco ou nada estão contemplados
no Orçamento.

O

Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado sem surpresas,
não tivesse o PS
maioria absoluta. O
documento recebeu
finalmente luz verde, mais de meio
ano depois da proposta inicial ter
sido chumbada, levando à queda
do Executivo. Como já era de prever, Livre e o PAN abstiveram-se,
bem como os deputados do PSD
Madeira, enquanto os restantes
partidos votaram contra.
«Virámos a página desta crise, agora é para arregaçar as
mangas e pôr-nos ao trabalho». Foi desta forma que António Costa reagiu à aprovação do
Orçamento, afirmando que este
é um documento pelo qual «os

portugueses aguardavam» e
que vai «permitir aos jovens
pagar menos IRS, aos pensionistas receberem aumento extraordinário, o reforço dos
equipamentos sociais, no SNS
e com o início do programa
das creches gratuitas, e melhorando a ação social escolar
para os jovens».
Também para Fernando Medina esta aprovação é o início de um
novo ciclo: «Este Parlamento encerrará o último capítulo de
uma crise política desnecessária e prejudicial. Hoje, este Parlamento aprovará Orçamento
de que o país precisa com urgência. Hoje, recuperamos a estabilidade e a normalidade do
funcionamento do Estado».

Argumentos que não convencem os partidos de oposição que
teceram duras críticas ao Orçamento (ver página 57).

O que mudou face
ao documento inicial?
Pouco ou nada. A maioria absoluta socialista chumbou a generalidade das propostas de alteração ao orçamento apresentadas pelos partidos, com o Livre
e o PAN a serem os que conseguiram viabilizar mais medidas, no entanto, sem grande impacto orçamental. E os números
falam por si: as propostas de
alteração aprovadas ficaram
aquém de 10% das cerca de 1.500
submetidas.
Entre as várias medidas aprovadas incluem-se a criação de um
regime especial do Imposto sobre
Veículos (ISV) matriculados na
Ucrânia, detidos por pessoas beneficiárias do regime de proteção
temporária, o alargamento do
IRS Jovem a doutorados até aos
30 anos, o alargamento do prazo
de entrega do IRS para quem tem
rendimentos de fonte estrangeira
e crédito de imposto para 31 de
dezembro.
Já uma das propostas que atra-

João César das Neves

sou mais os trabalhos e obrigou
à intervenção do presidente da
Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi o aumento da
margem de endividamento das
autarquias para 40% exclusivamente para assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento não elegível. Essa
possibilidade aplica-se quando a
«dívida objeto do acordo de regularização já se encontrava
contabilisticamente reconhecida até 31 de dezembro de
2021» e, neste caso, esta «ultrapassagem do limite» pode ser
excecionalmente autorizada mediante despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, das autar-

quias locais e do ambiente e da
ação climática.
Foi ainda aprovada uma alteração ao Código do IVA clarificando
que todos os produtos de higiene
menstrual têm taxa reduzida de
6%, assim como um estudo do im-

‘Manteve
a formulação
de outubro,
apesar de
o mundo e o
ministro terem
mudado’
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defendendo que «este tipo de coisas, para mais em maioria absoluta, não passam de mais pequenos ajustes para alimentar
certos interesses instalados».
E lembra que estamos perante
uma situação de alta incerteza,
«ainda mais alta que a anterior, pelo que ninguém sabe o
que vai acontecer», defendendo
que «a prudência aconselharia
uma linha mais contida». PAra
César das Neves, «com maioria
absoluta poder-se-ia fazer finalmente reformas a sério, em
particular na função pública e
no aparelho do Estado, de forma a tornar mais sustentável
a nossa difícil situação financeira». E lamenta que «o Governo nem sequer fala nisso».

António Bagão Félix

‘Ajustamentos
mecânicos’

António Bagão Félix

pacto da semana de quatro dias
ou o alargamento do subsídio de
desemprego a vítimas de violência doméstica.

O que não viu a luz do dia?
Entre as muitas propostas de alteração rejeitadas estão os aumentos salariais da função pública para fazer face ao aumento da inflação – reclamadas por
vários partidos da oposição –,
uma nova subida das pensões ou
ainda as que contemplavam mexidas nos escalões do IRS, incluindo a da IL que defendia
uma taxa única de 14,5% para
quem recebe menos de metade
do salário base de um deputado,
ou a do PCP sobre um novo escalão para pessoas com rendimen-

tos anuais superiores a 250 mil
euros. Ainda na área fiscal foram rejeitadas as propostas do
PSD para isenção do IMT até aos
150 mil euros na aquisição da
primeira habitação, tal como a
eliminação do regime fiscal do
Residente Não Habitual (RNH),
para taxar lucros extraordinários e os ganhos com as criptomoedas.
E os chumbos não ficaram por
aqui. Várias medidas de descida
do IVA na restauração, energia
e bens alimentares essenciais foram igualmente rejeitadas pela
maioria socialista. O mesmo cenário repetiu-se com o reforço
do mínimo de existência em 400
euros, assim como a criação de
um projeto-piloto sobre o Rendi-

mento Básico Incondicional,
uma das bandeiras do Livre.
O Nascer do SOL quis saber o
que os economistas acharam do
Orçamento aprovado e as opiniões não surpreendem. E as
reações foram entre o «estilo do
costume», defendido por João
César das Neves, que acusa o documento de ser mais «um exercício de retórica política do
que um documento financeiro», passando por «ajustamentos mecânicos» e falta de ambição tendo em conta a maioria
parlamentar socialista, no entender de António Bagão Félix,
até o Governo ser acusado de
«insensibilidade social e de
cegueira económica» nas palavras de Eugénio Rosa.

César das Neves

‘O estilo do costume’
João César das Neves não vê a
aprovação deste Orçamento do
Estado com surpresa. De acordo
com o economista, o documento
«segue o estilo do costume, na
linha dos anteriores». No entanto, admite que tem a particularidade «de ter mantido quase totalmente a formulação de outubro, apesar de o mundo (e o
ministro) ter mudado em fevereiro», considerando que se trata de «mais de um exercício de
retórica política do que de um
documento financeiro».
Quando questionado sobre os
ajustes feitos, o economista confessa que não seguiu o processo,

Para António Bagão Félix, o novo
documento pouco adianta em relação ao Orçamento de Estado
que foi chumbado no anterior Governo, considerando que os ajustamentos são sobretudo «mecânicos», defendendo que não se
vislumbra nenhuma reforma de
fundo e deixando um alerta:
«Sendo apresentado por um
Governo com maioria absoluta
parlamentar, talvez pudesse
ter sido mais ambicioso». E diz
mais: «Esperemos pelo Orçamento de Estado de 2023, o primeiro a apresentar dentro dos
prazos certos». Bagão Félix lamenta não ver medidas que estimulem a produtividade – na economia e no aparelho do Estado –
e a poupança.
O ex-ministro salienta, no entanto, como positivos os programas que se referem aos apoios às
famílias com mais de um filho ou
em situação de pobreza extrema,
bem como o alargamento do chamado IRS jovem, «ainda que
aqui haja o risco de, repercutido para trás, diminuir o valor
de contratação dos jovens qualificados».
Já em relação aos impostos,
lembra que a receita fiscal – comparado com o último ano considerado ‘normal’, que é o de 2019 – aumenta 5,6%, ou seja, mais 2.569 milhões de euros. «Isto é tão mais
significativo quanto o PIB real
dos anos comparados (2019 e
2022) será semelhante. Há,
pois, uma maior pressão fiscal
em função da riqueza criada». >
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Quanto ao IRS, chama a atenção para o facto de o aumento entre o Orçamento de Estado de 2022
e o executado em 2019 é de 15,4%,
ou seja, mais 2.032 milhões de euros. «A percentagem do IRS na
receita fiscal total será de
31,3%, quando em 2019 foi de
28,6%. Considero injustificada
e até inconveniente a proliferação de escalões – de 7 para 9,
ou melhor de 9 para 11, se considerarmos duas taxas adicionais, que foram apresentadas
como transitórias, mas que,
como habitualmente, ficam
para a eternidade tributária –
a progressividade fiscal não é
necessariamente em função do
aumento do número de escalões», acrescentando que «o seu
excesso tem como contrapartida desestimular o ‘elevador social’ e punir a meritocracia
laboral, penalizando mais imediatamente quem sobe no percurso profissional».
Vai mais longe, ao defender que
«o que está previsto é quase um
exercício de ilusionismo para
conciliar uma ligeira descida
de duas taxas marginais do IRS
com o agravamento fiscal de alguns rendimentos por força da
alteração de limites dos escalões. Esta micro redução fiscal
é, aliás, rapidamente absorvida
pela não atualização dos limites dos escalões em função da
taxa de inflação (mesmo considerando a do ano passado de
1,2%)», diz ao nosso jornal.
Quanto à despesa corrente, Bagão Félix critica que se limite «a
assinalar as consequências sucessivas e danosas da descida
das horas de trabalho no Estado (de 40 para 35 horas, menos
12,5%)», acrescentando que, segundo a Pordata, em 2016 os funcionários totalizavam 659 mil.
«Agora já chegaram aos 741
mil, ou seja mais 12,5%. Com
uma óbvia consequência: com
mais emprego público, manter
o mesmo nível de despesa com
pessoal, só com enorme restrição do fator preço (nível de
vencimentos)».
Quanto às medidas que entretanto foram aprovadas, o economista considera que «são apenas
para mostrar serviço por parte de partidos da oposição, em
particular os de representação
unipessoal, sempre ungidos
pela ‘correção política’ mediática: o Livre e o PAN».
E acredita: «Não vi ninguém
preocupar-se com o ‘desvario’

fiscal do IRS. Os deputados
gostam sobretudo de minudências para pequenas e médias clientelas».
No entanto, admite que, tendo
em conta a inflação e a guerra da
Ucrânia, «as consequências, sobretudo indiretas e não imediatas, da guerra, dificilmente poderiam ser plasmadas no OE
2022», ainda assim, garante que
em relação à inflação, a situação
é diferente.
«Na verdade, trata-se de uma
variável importante para os
agentes económicos já neste
exercício orçamental. A inflação atingiu já valores preocupantes. E receio que aumentem
as consequências atendendo
aos últimos dados conhecidos
do índice de preços na produção industrial de uma taxa de
variação homóloga de 26,3%».
Por outro lado, lembra que a inflação tem consequências sociais,
seja na redução real da poupança, seja nos rendimentos de trabalho, seja nas pensões, «revelando-se como um verdadeiro ‘imposto regressivo’, com efeitos
assimétricos suportados pelos
rendimentos mais baixos com
elevada propensão ao consumo
concentrada na alimentação e
na energia. Ao invés, o Estado
é beneficiário da inflação do
lado da receita (IVA, outros impostos sobre o consumo e não
atualização dos escalões tributários do IRS)».
Mas, apesar das reticências,
concorda «com alguma moderação na atualização dos rendimentos de trabalho, mas entre
0% ou quase 0% e a taxa previsível de aumento de preços em
2022, há algum espaço para
ajustamentos, tanto mais que
as principais razões para a inflação advéns do lado da oferta
e não tanto da procura agregada. Fica seriamente prejudicado o objetivo definido pelo Governo de aumento até 2026 de
3 pontos percentuais no peso
das remunerações no PIB».

‘Medidas aprovadas são apenas
para mostrar
serviço por parte
dos partidos
da oposição’,
diz Bagão Félix

Eugénio Rosa

‘Insensibilidade social
e cegueira económica’

O economista Eugénio Rosa dá
cartão vermelho ao Orçamento
aprovado por considerar que ignora «a nova realidade, tanto
nacional como internacional,
a do país e do mundo, que resulta de uma pandemia que
ainda não acabou associada a
uma guerra que se prevê prolongada na Europa, cujos efeitos dramáticos ainda estão no
início e já são sentidos duramente pelos portugueses».
E, face a esse cenário de grave
crise económica e social, Eugénio
Rosa lembra que o Governo pretende reduzir, entre 2021 e 2022, o
défice orçamental de 2,8% para
1,9%, (-32%) e a dívida pública de
127,4% do PIB para 120,7% (-6,7
pontos percentuais), «sacrificando as classes da população que
estão a ser mais atingidas pela
crise e a economia à obsessão
de ‘contas certas’, portanto
mais ‘papista’ do que os outros
países da União Europeia, revelando insensibilidade social
e cegueira económica».
Segundo este responsável, a
versão agora aprovada «é praticamente uma cópia» do documento do Governo anterior e as
alterações aprovadas na especialidade na Assembleia da República «são poucas e de impacto
muito reduzido».
E dá como exemplo o estudo sobre os novos modelos de organização laboral; a formação para agen-

tes responsáveis pela confeção e
disponibilização de refeições vegetarianas nas cantinas públicas; a
aplicação da taxa reduzida do IVA
de 6% a todos os produtos de higiene menstrual; a não aplicação aos
contratos de crédito já celebrados
o agravamento da taxa do Imposto do Selo; um regime especial
para veículos com matricula da
Ucrânia com uma taxa de ISV
mais baixa, lembrando que, «mesmo uma das medidas mais emblemáticas da versão anterior
do OE 2022 – a gratuitidade das
creches – o Governo pretende
reduzir o seu o seu âmbito pois
terá lugar apenas em creches
do setor social (IPSS) e abrangerá apenas as vagas do sistema de cooperação segundo esclarecimento dado pelo próprio Executivo na Assembleia
da República».
Opções que levam Eugénio
Rosa a considerar que estamos perante um Orçamento que não tem
em conta a realidade e que ignora
as dificuldades que enfrenta a população e a economia, «em que a
escalada de preços, desde a
energia à alimentação, que está
a destruir o poder de compra e
as poupanças dos portugueses
é apenas uma das consequências mais visíveis e mais sentidas, que está a tornar insustentável a vida das pessoas e o funcionamento das empresas».
E os alertas não ficam por aqui.
O economista diz ainda que há
outras matérias ignoradas no Orçamento, nomeadamente o facto

de Portugal ser um país que, por
exemplo, nos cereais, quer para
a alimentação humana quer para
animais, depende em grande parte de importações ( trigo mais de
90%, de milho mais de 30%), o
que o leva a defender que «se a
guerra de prolongar por muito tempo a crise alimentar não
será apenas em África como
pretendem fazer crer, etc. É
toda esta nova realidade criada pela pandemia e pela guerra que é ignorada e é como se
não existisse».
Qual seria a alternativa? Para
Eugénio Rosa não há margem
para dúvidas: «O Orçamento deveria defender o poder de compra da população, nomeadamente o dos trabalhadores e
pensionistas, e de outras classes mais vulneráveis, o que
pressupõe ajustamentos intercalares no valor dos salários e
pensões para fazer à escalada
de preços». Por outro lado, defende que deveria promover o crescimento económico, «o que pressupõe a utilização e eficiente
dos fundos comunitários (do
Portugal 2020, que devia ter
terminado em 2020 ainda estavam por utilizar, em março de
2022, 7.638 milhões de fundos
comunitários e do PRR só foram ainda utilizados apenas
3%». Uma situação que o leva a
questionar-se: «Com esta ineficiência e ineficácia, como é que
o país terá capacidade para utilizar os 16.600 milhões do PRR
e os cerca de 30.000 milhões e
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Eugénio Rosa

de fundos comunitários do Portugal 2030?».
Ao mesmo tempo, considera
que o Orçamento deveria disponibilizar meios à administração
pública para que pudesse responder aos novos desafios. «Em vez
disso, o OE 2022 diminui entre
2021 e 2022, as verbas destinadas às remunerações certas e
permanentes dos trabalhadores do Estado em -0,2% (28.4
milhões), e aumenta as verbas
destinadas a aquisições de serviços especializados (estudos e
pareceres, assistência técnica,
e outros trabalhos especializados) a empresas privadas em
35% (+437,4 milhões), o que é
muito mais caro do que seria
se fosse feito internamente».
E não hesita: «Nenhum destes
objetivos são contemplados.
Preferiu-se sacrificar os interesses dos portugueses e a defesa da economia à redução drástica do défice e da dívida pública, o que nenhum outro país da
União Europeia vai fazer com
a dimensão que pretende este
Governo. Mas assim é elogiado em Bruxelas por ‘ser bom
aluno’».
Eugénio Rosa lembra ainda
que, na área do SNS, que enfrenta atualmente uma grave crise, o
documento prevê para 2022 um
saldo negativo de 1.120 milhões.
«Como é que o SNS poderá assim funcionar e dar resposta
com tal escassez de meios? Endividando-se cada vez aos fornecedores privados», conclui.

Enquanto o ministro Fernando
Medina acena com um novo ciclo
de governação, os partidos de esquerda que apoiavam o anterior
Governo não pouparam críticas
à atuação do Executivo, acusando-o de falta de diálogo e de ‘farsa’. O PCP destaca a «distância
entre este e os orçamentos anteriores», com Paula Santos a garantir que foi graças à insistência dos comunistas que foram alcançados vários avanços nos
últimos anos.
No entender do PCP, o documento não valoriza salários, pensões e trabalhadores e a maioria
absoluta do Partido Socialista
«não vai servir para dar resposta» aos problemas do país, o
que mostra que o «diálogo da
maioria absoluta é uma farsa».
Para o PCP, os socialista são responsáveis «por um corte de facto nos salários e nas pensões,
pela especulação e empobrecimento que se abate» sobre a população, ao recusar um «aumento extraordinário de todas as
pensões em 5,3% e no mínimo
de 20 euros, a criação de uma
rede pública de creches e o
alargamento da gratuidade, ou
a fixação de preços na alimentação, combustíveis, eletricidade e gás». A deputada não hesita:
«A retórica do Orçamento mais
à esquerda de sempre, mais
não é do que uma piada».
Argumentos semelhantes são
usados pelo Bloco de Esquerda,
para quem o OE 2022 «passa ao
lado dos problemas estruturais» do país e a sua discussão em
maio «permitia adequá-lo à realidade destes últimos meses».
Para Catarina Martins, o PS
desperdiçou essa oportunidade e,
assim, este é o Orçamento do Es-

Aprovação do Orçamento do Estado provocou verdadeiras trocas de acusações

tado do ‘afinal não’, destacando a
falta de recursos em várias áreas,
como a Educação e a Justiça.
A líder bloquista chama ainda
a atenção para a inflação e para o
aumento do preço dos bens: «Ninguém se engane nas contas: a
receita fiscal vai aumentar
com a inflação». E reforça que
«afinal não melhora os rendimentos, afinal não protege o
Estado Social, afinal não há
diálogo na maioria absoluta.
Nada nos surpreende».
Catarina Martins justificou
ainda o voto contra, quer na generalidade quer agora na votação fi-

O PS ‘é responsável
por um corte de
facto nos salários
e nas pensões,
pela especulação
e empobrecimento
que se abate’

nal global, com a recusa do partido em «ser cúmplice de um orçamento de quebra de salários
e pensões, num país de emprego precário e baixos salários,
com serviços públicos a degradarem-se».
A responsável lamentou ainda
o facto de o Governo ter optado
por «deixar à solta quem faz
milhões a especular», por recusar controlar as margens de lucro que «originam a inflação»,
dando os exemplos dos Governos
do Reino Unido e da Itália, que
avançaram com a taxação dos lucros excessivos.
Também o deputado único do
Livre deu nota negativa ao documento, defendendo que «para um
país diferente é preciso uma
política diferente, nomeadamente à esquerda, e para isso
serve uma esquerda libertária,
ecológica e europeísta como a
que o Livre representa».

Direita também não poupa
O líder parlamentar do PSD lamentou a aprovação do documen-

to, sublinhando que o país mergulhou «num processo de empobrecimento relativo sem fim
à vista».
Mota Pinto considerou que este
é «um Orçamento que não serve Portugal nem os portugueses», defendendo que quase todas
as propostas do PSD tenham sido
rejeitadas «sem justificação e
por mero capricho», incluindo
as que considera reproduzir «literalmente promessas feitas
pelo próprio Partido Socialista há poucos meses».
Já André Ventura afirmou que
este é «o Orçamento que não
conseguiu dar às famílias,
mas que conseguiu dar aos
mesmos de sempre», referindo-se aos empresários e CEO das
empresas portuguesas, enquanto o Iniciativa Liberal lembrou
que «o mundo mudou», acrescentando que «há algo que não
mudou: um Orçamento em
que o Governo continua a demonstrar falta de visão e falta de confiança nas empresas
e nas pessoas».

BRUNO GONÇALVES

Da esquerda à direita, as críticas não se
fizeram esperar. Falta
de resposta às necessidades dos portugueses foi dos argumentos mais ouvidos.
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Apesar das restrições impostas pelo Banco de
Portugal, em abril, as instituições financeiras
ainda concederam 3,3 milhões por dia para a
compra de casa. Especialistas ouvidos pelo Nascer do SOL falam nos desafios e nas ameaças.
O total dos empréstimos para
compra de casa aumentaram
4,8% em abril, para 98,3 mil milhões de euros, face ao mesmo período de 2021. Trata-se de um crescimento semelhante ao registado
em março, revelou o Banco de
Portugal (BdP). Feitas as contas,
as instituições financeiras deram
por dia 3,3 milhões de euros só em
negócios de aquisição de um imóvel, não refletindo para já as restrições impostas pelo regulador.
O Banco de Portugal, a partir
de abril, impôs novos limites à
maturidade máxima dos novos
créditos à habitação em função
da idade.
Para clientes com idade superior a 35 anos a maturidade do
crédito deve ser no máximo de 35
anos. Para clientes bancários
com idade superior a 30 anos e inferior ou igual a 35 anos, a duração máxima do crédito deve ser
de 37 anos. Já os créditos até 40
anos passam a ser possíveis para
quem tenha idade inferior ou
igual a 30 anos.
No entanto, os analistas contactados pelo Nascer do SOL admitem que esse impacto ainda não
é visível. «O crédito à habitação
continua em níveis elevados
mas não se espera que as recentes restrições possam ter
grande impacto nesta tendência. Por outro lado, estas novas medidas podem fazer com
que os jovens recorram aos
créditos à habitação mais cedo», diz Henrique Tomé, da XTB.
Já Nuno Garcia, diretor-geral
da GesConsult, admite que temos
vindo a observar uma ‘corrida ao
crédito’, desde que as restrições
foram anunciadas, daí terem sido
atingidos, em março, valores máximos de empréstimos, desde
2007. Mas, em relação ao futuro,

acredita que «estas limitações
podem ter impacto na compra
de casa, na medida em que os
prazos vão ficar gradualmente mais curtos», acrescentando
que «é uma situação que merece atenção, especialmente
quando aquilo que observamos é que as condições para se
comprar casa reúnem-se cada
vez mais tarde» .

Alarmes a soar
Os alarmes têm vindo a soar não
só para quem adquiriu agora
casa, como também para aqueles
que tinham um crédito à habitação. A explicação é simples: nos
últimos meses, o Banco Central
Europeu tem vindo a acenar com
a subida das taxas de juro, afastando o atual cenário de juros negativos que prejudica poupanças,
mas que beneficia e muito quem
está a pagar uma casa ao banco.
E Christine Lagarde já veio reconhecer, esta semana, que uma
abordagem apenas «gradual» no
ritmo de subida das taxas de juro
poderá não ser suficiente para fazer face aos riscos da inflação.
A ideia do banco central é acabar com as compras de dívida no
terceiro trimestre, permitindo
subir as taxas de juro pela primeira vez em julho e a expectativa atual do BCE é que até ao fi-

‘Apesar dos riscos,
o diretor-geral da
GesConsult acredita que agora serão
menores face ao
que se assistiu
na altura da troika’

nal do terceiro trimestre a zona
euro deixará de ter taxas de juro
negativas – uma referência à
taxa de juro dos depósitos, que
está em -0,5%.
Henrique Tomé diz que, em
Portugal, o problema do mercado imobiliário tem estado relacionado sobretudo com o facto de
existir pouca oferta para tanta
procura de imóveis. Mas reconhece que, «a curto prazo, o aumento das taxas de juro poderá efetivamente baixar a procura no mercado imobiliário,
que poderá traduzir-se numa
ligeira correção dos preços»,
acrescentando ainda que «as
preocupações em torno dum
possível abrandamento económico também podem alimentar este cenário de correção
dos preços dos imóveis».
Ainda assim, o analista da
XTB mostra-se otimista e lembra
que as taxas de juro têm estado
em mínimos há vários anos,
acreditando que, apesar de começarem a aumentar, estes aumentos serão graduais e não deverão
ter um grande impacto nas famílias. «Aliás, quando comparamos com o que está a acontecer nos EUA, o BCE está a ter
uma postura muito mais cautelosa, mas de facto existe essa
possibilidade. Temos assistido vários setores a abrandar,
menos o setor imobiliário que
continua sólido».
Mas aponta para riscos, afirmando que começam a surgir fatores que podem contribuir para
um abrandamento deste setor,
como o aumento das taxas de
juro e os riscos de médio e longo
prazo que apontam para um
eventual abrandamento no crescimento económico.
Mais pessimista está Nuno
Garcia, para quem a subida de juros traz consigo a subida das despesas mensais associadas à habitação, que incluem a prestação
mensal do empréstimo. «Para as
famílias, isto é algo que pode
ser difícil de ultrapassar, pois,
se pagarem as contas da luz,

da água e do gás já era, muitas vezes, um desafio, com a
subida da prestação mensal do
crédito, a situação agrava-se».
E, face a esse cenário, o responsável aconselha os compradores
a analisarem bem a situação e
perceberem se conseguirão garantir o pagamento das suas despesas, «para que não passemos
por aquilo que aconteceu em
2011, altura em que os créditos estavam parados por falhas de pagamento».
Apesar destes riscos, o diretor-geral da GesConsult acredita
que agora eles serão menores do
que aqueles a que se assistimos
na altura da troika. E explica a
razão: «Hoje, vemos mais regras na aprovação de crédito
à habitação e as pessoas estão
mais informadas sobre todo o

processo. Acredito que não vamos passar pela mesma situação. Porém, é preciso ter um
cuidado redobrado, sem dúvida. Saímos de uma crise e entramos quase instantaneamente noutra. É necessária
uma capacidade de adaptação
e ponderação, para não voltarmos a passar pelo mesmo».

Soluções à vista
Se, por um lado, Nuno Garcia
afirma que o mercado de arrendamento pode ser visto como
uma oportunidade e como uma
solução de resposta ao mercado
mais imediata, Henrique Tomé
aconselha a quem estiver a preparar-se para comprar casa nestes próximos meses a negociar
bem os preços a fim de evitar que
esteja a pagar um valor excessi-
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Christine Lagarde já apontou várias vezes para a subida dos juros

vo por um imóvel demasiado inflacionado e especulativo.
Ao jornal i , Natália Nunes,
responsável pelo Gabinete de
Proteção Financeira da Deco, já
tinha reconhecido que a decisão
de subida de juros iria inevitavelmente afetar quem tem crédito à habitação e que poderá
ganhar novos contornos para os
consumidores que estão no limite de pagamento das suas
despesas.
Aliado a isso, há que contar já
com as subidas de preços dos
combustíveis, energia, alimentação, transportes, entre outros, e
com o aumento da inflação.
«Essa é uma preocupação que
temos desde o início do ano.
Temos vindo a alertar os consumidores para a necessidade
de irem acomodando os seus

orçamentos familiares para o
caso de virem a ser confrontados com a alteração das taxas
de juro, uma vez que, poderá
ter algum impacto na prestação a pagar ao banco no final
do mês».
Uma dor de cabeça ainda
maior para quem, de acordo com
aquela responsável, já tem uma
taxa de esforço elevada. «Não é
só a questão do aumento da
taxa de juro é tudo aquilo que
todos os dias já sentimos que
é o aumento dos preços, algo
que se verifica desde o início
do ano. A maioria das famílias chega ao fim do mês e
acaba por gastar muito mais
do que gastava e o seu rendimento não acompanha o aumento desses gastos», afirma
Natália Nunes.

O valor mediano de avaliação
bancária à habitação foi de 1.356
euros no mês de abril, um valor
que representa um crescimento
de 25 euros face ao mês anterior.
Já em termos homólogos, a taxa
de variação fixou-se em 13%. Os
dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), que acrescenta
que o maior aumento face ao mês
de março foi registado no centro
do país, com um crescimento de
1,7%. Por outro lado, as únicas regiões que apresentaram uma variação em cadeia negativa foram
as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (-0,5% e -0,3%,
respetivamente).
Em comparação com o mesmo
período do ano anterior, o valor
mediano das avaliações cresceu
13%, registando-se a variação
mais intensa no Algarve (16,2%)
e a menor na Região Autónoma
dos Açores (6,7%).
No que diz respeito aos apartamentos, no mês passado, o valor
mediano de avaliação bancária de
apartamentos foi 1.507 euros por
metro quadrado, o que representa um crescimento de 14,7% relativamente a abril de 2021.
Aqui, os valores mais elevados
foram observados no Algarve
(1.814 euros por metro quadrado)
e na Área Metropolitana de Lisboa (1.801 euros por metro quadrado), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (974 euros
por metro quadrado). O Algarve
apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,9%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado o menor (4,6%).
Por seu turno, nas moradias, o
valor mediano da avaliação bancária foi de 1.083 euros por metro
quadrado em abril, o que representa uma subida de 8,3% em relação ao mesmo mês do ano ante-

rior. Os valores mais elevados observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (1824 euros por
metro quadrado) e no Algarve
(1804 euros por metro quadrado),
tendo o Alentejo e o Centro registado os valores mais baixos (902
euros por metro quadrado e 911
euros por metro quadrado, respetivamente).
Ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa apresentou o
maior crescimento homólogo
(15,4%) e o menor ocorreu na Região Autónoma da Madeira
(3,0%).
Os dados do gabinete de estatística mostram ainda que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 32
mil, mais 15% que no mesmo período do ano anterior, «pese embora esta evolução deva estar
influenciada por um efeito base
decorrente das medidas de contenção da pandemia, implementadas no início de 2021».

Taxa de esforço sobe
O esforço realizado pelas famílias portuguesas na hora de com-

prar casa cresceu em 10 cidades
portuguesas num ano, comparando o primeiro trimestre de
2022 com o primeiro trimestre
de 2021, revela o idealista. Setúbal foi a cidade onde mais aumentou a taxa de esforço para
comprar casa, passando de uma
taxa de 21,7% do rendimento familiar no primeiro trimestre de
2021 a 24,7% no primeiro trimestre deste ano. Seguem-se Beja
(de 13,4% a 14,4%), Évora (de
19,6% a 20,5%), Funchal (de
24,8% a 25,6%), Lisboa (de 52,3%
a 53%), Faro (de 24,3% a 24,9%)
e Braga (de 20,9% a 21,4%).
Em sentido contrário, foi em
Portalegre que a taxa de esforço
mais desceu, passando de 12,8%
no primeiro trimestre do ano
passado a 10,9% no primeiro trimestre deste ano. Seguem-se
Coimbra (de 24% a 22,2%), Viana do Castelo (de 19,5% a 17,8%),
Vila Real (de 17,7% a 16,3%),
Santarém (de 14,6% a 13,6%) e
Porto (de 32,5% a 31,9%).
No entanto, é em Lisboa a cidade onde é necessário um
maior esforço para comprar
casa, onde os seus habitantes
precisam de destinar 53% do seu
rendimento familiar. Seguem-se
o Porto (31,9%), Funchal (25,6%),
Faro (24,9%), Setúbal (24,7%),
Aveiro (23,6%), Coimbra (22,2%)
e Braga (21,4%).

Lisboa é a cidade onde a taxa de esforço é maior

DREAMSTIME

A avaliação bancária sobre as casas cresceu 25
euros num mês e é mais caro comprar casa.
Numa altura, em que a taxa de esforço para
aquisição de habitação cresceu em 10 cidades
num ano.
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De março para abril, o Estado conseguiu arrecadar mais 14,2 milhões de euros por dia em
IVA e ISP. Economista ouvido pelo Nascer do
SOL diz que inflação impulsiona contas.
Só no mês de abril, o Estado português arrecadou cerca de 51,6
milhões de euros por dia em IVA
e Imposto Sobre Produtos petrolíferos (ISP). Estes são os valores
que constam na mais recente síntese de execução orçamental onde
está detalhado que, em Imposto
sobre Valor Acrescentado, durante todo o mês de abril, o Governo
arrecadou 1.329 milhões de euros,
um valor bastante superior ao do
ISP: 217 milhões de euros.
No mês anterior, o Governo tinha arrecadado com estes dois
impostos pouco mais de 37,4 milhões por dia, o que significa
que, de um mês para o outro, o
Estado aumentou estes lucros
em 14,2 milhões de euros.No documento, o Governo explica:
«Na receita fiscal sobressaiu o
crescimento da receita do IVA
(+26,2%), para além da cobrança do IRS (+6%), ISP (+22,8%),
IRC (+76,4%), Imposto do Selo
(+17,2%) e imposto de consumo sobre o tabaco (+14,4%)».

A recuperação da economia
Os dados do Ministério das Finanças divulgados esta semana mostram que o défice orçamental fixou-se em 782 milhões de euros
em abril, «evidenciando uma
melhoria de 4.272 milhões de
euros face aos primeiros quatro meses de 2021, momento
em que a atividade económica
foi fortemente afetada por um
confinamento geral». E, tendo
por comparação o mesmo período de 2019, «de forma a expurgar o efeito base causado pela
pandemia, o saldo melhorou
em 528 milhões de euros».
Ao Nascer do SOL, Paulo Rosa,
economista do Banco Carregosa,

começa por explicar que «os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, incidem em última
instância sobre os preços no
consumidor».
Quer isto então dizer que «a significativa subida da inflação
no primeiro quadrimestre, de
janeiro a abril, impulsionou as
receitas fiscais indiretas», diz,
continuando a sua explicação:
«As contas do Estado são contabilizadas em termos nominais,
beneficiando dos preços mais
elevados que aceleraram as receias fiscais, designadamente
as indiretas e mais especificamente o IVA, o maior contribuinte para o robusto aumento das receitas fiscais».
Em sentido contrário à subida
das receitas fiscais, a despesa pública diminui ligeiramente e não
acompanhou a inflação, explica o
economista, «atenuando significativamente a diferença entre as receitas e despesas do Estado, contribuindo para uma
considerável melhoria das contas públicas».
Já os impostos diretos, nomeadamente o IRS, «tiveram uma
contribuição menor do que os
indiretos, especificamente o
IVA, porque os salários não

‘A elevada
inflação é um
cabal colaborador
para um bom
desempenho das
contas públicas’,
diz economista

têm acompanhado a subida da
inflação, logo as receitas de IRS
não são tão expressivas como
as receitas de IVA que incidem
sobre preços mais altos devido
à elevada inflação».
Vamos a números. No que respeito à evolução no primeiro quadrimestre esta «traduz a melhoria da atividade económica e do
mercado de trabalho bem como a
redução dos encargos associados
às medidas de prevenção e combate da covid-19, em face da melhoria verificada na situação pandémica», diz o ministério tutelado por Fernando Medina. Assim,
feitas as contas, a receita cresceu
face a 2021 (+15%) e observou-se
uma ligeira redução da despesa (-1,8%). Excluindo o efeito da despesa associada à covid-19, a despesa primária cresceu 2,1% em
termos homólogos.
Por sua vez, o saldo primário,
que exclui juros da equação orçamental, foi positivo em 2.042 milhões de euros. Este é um valor
que compara com um défice primário de 1862 milhões de euros
em 2021 e um excedente primário
de 2078 milhões de euros em 2019.
Paulo Rosa é claro ao defender
que «a economia está a recuperar bem e registou o melhor desempenho da Zona Euro no primeiro trimestre com um aumento de 11,9%, em parte a
beneficiar da retoma do setor
do turismo e das receitas deste setor externo que impulsionam não só o PIB, mas também
as receitas fiscais do Estado,
mais especificamente as receitas de IVA».
E porquê? O economista explica
que «a elevada inflação é um cabal colaborador para um bom
desempenho das contas públicas. Em suma, quanto mais altos forem os preços dos bens e
serviços mais elevada será a receita de IVA, desde que o crescimento económico não abrande».

Assim, os dados da DGO mostram ainda que, com a retoma da
atividade económica, a receita fiscal e contributiva aumentou
15,5% face ao período homólogo
(12,6% face a 2019), «destacando-se o contributo da receita fiscal (18,8% face a 2021 e 11,2%
face a 2019) em particular a recuperação do IVA (+26,2% face
a 2021 e +12,7% face a 2019),
que evidencia a recuperação
económica dos últimos meses».
Face aos primeiros quatro meses de 2021, a redução da despesa
em 1,8% face a 2021; (+10,8% face
a 2019) traduz essencialmente a
redução de 1,5% na despesa corrente, «fortemente influenciada pelas reduções de 11,5% dos
juros e outros encargos e de
4,8% das transferências correntes devido à diminuição do
impacto com medidas Covid-19», diz o Governo.
Já a despesa primária expurgada de efeitos associados às medi-

das de prevenção e combate à covid-19 cresceu 2,1% face a igual
período de 2021 e 9,6% face a 2019.
Nos gastos do SNS, registou-se
um acréscimo de 6,9% em termos
homólogos, «destacando-se a
componente de aquisição de
bens e serviços (+13,6%). Face
a 2019 o aumento foi de 26,6%».
Destaque ainda para as despesas com salários nas Administrações Públicas que cresceram
3,2% face aos mesmos quatro
meses do ano passado, «destacando-se a evolução no SNS
(+4,9%) e no pessoal docente
dos estabelecimentos de ensino não superior (+4,9%), refletindo o aumento no número de contratações, os aumentos salariais e as valorizações
remuneratórias».
O ministério avança também
que a despesa com prestações
sociais realizada pela Segurança Social excluindo prestações
de desemprego e medidas covid-
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BRILHANTE OU FRUSTRANTE?

Futuro assegurado

C

Ministério liderado por Fernando Medina destaca boa recuperação da economia portuguesa

-19 cresceu 2%, destacando-se o
subsídio por doença (+21,7%) e
as prestações de parentalidade
(+16,1%).
Sobre o facto de o saldo orçamental ser melhor que o de 2019,
Paulo Rosa justifica com a inflação. «A melhoria deve-se em
grande parte à alta da inflação
que tem contribuído para fortalecer os cofres do Estado. A
atual melhoria do saldo orçamental do Estado beneficia de
um aumento das receitas fiscais indiretas, alicerçadas num
PIB nominal mais elevado do
que em 2019, e da diminuição
da despesa pública».
E acrescenta que, no entanto, a
atual subida dos juros «pode penalizar o serviço da dívida das contas do Estado no futuro, a par de
um potencial acréscimo da despesa pública por aumentos salariais e reforço de dotações dos
vários ministérios e organismos
públicos para responderem ao

aumento da inflação, caso esta
se mantenha persistente».

Medidas covid atingem
1.461 milhões
Nos primeiros quatro meses do
ano, «não obstante a menor
magnitude do impacto das medidas covid-19 em 2022 face ao
período homólogo, o impacto
no saldo até abril ascende a
1.461 milhões de euros».
Para estes valores, contam as
medidas extraordinárias do lado
da receita que ascendem a 240 milhões de euros, destacando-se a
perda de receita decorrente da
prorrogação do pagamento do
IVA (241 milhões de euros) e o encaixe da revenda de vacinas contra a covid-19 a países terceiros (-32 milhões de euros).
Do lado da despesa, as medidas
com impacto no saldo ascendem a
1.221 milhões de euros «destacando-se os apoios direcionados ao
rendimento das famílias (340 mi-

lhões de euros), ao setor da saúde (429 milhões de euros) e às empresas (320 milhões de euros)».
Questionado sobre se o fim das
medidas covid veio dar uma ajuda
à economia, o economista do Banco Carregosa defende que a gradual diminuição das restrições à
covid-19 «tem impulsionado o setor do turismo e este foi um dos
principais impulsionadores do
crescimento do PIB português
no primeiro trimestre». Uma subida da economia que, diz, «já de
si é muito positiva para as receitas do Estado, e é mais ainda
quando o crescimento do PIB
nominal é significativamente
mais elevado devido ao aumento da inflação, traduzindo-se em
mais receitas fiscais indiretas».
No entanto alerta que esta subida das receitas do Estado «não
tem sido acompanhada pelo aumento da despesa pública, culminando numa melhoria das
contas públicas».

aso exista um manual de
instruções para a vida,
este está perdido algures.
Por esse motivo, a segunda melhor alternativa é, desde há
muito tempo, copiar o que se observa, desde que resulte no fim
pretendido.
Ainda que o método seja, em
alguns aspetos, limitado, certo é
que não só é funcional, como
tem proporcionado muitas oportunidades (algumas delas aproveitadas) para se desenvolver e
facilitar a vida quotidiana. Fazem-no desde então via identificação de padrões e leis que se
repetem indefinidamente no
tempo, e que frequentemente
acabam sintetizadas em fórmulas e modelos-ferramenta úteis
ao nosso dia-a-dia.
Contudo, sou da opinião de
que este método funcional tem
um ‘q’ de arcaico. Forjado com
as mãos a olho nu, é seguramente um instrumento que
carece de afinação. Se é
verdade hoje que são
poucos ou nenhuns os
limites do conhecimento disponível às massas,
também é verdade que
a capacidade de filtro e
captação dessa mesma
informação não acompanhou o dito ritmo.
Eu reconheço o valor das instituições de ensino e de muitos
profissionais relacionados com
a educação. A par do anterior,
reconheço também a capacidade intrínseca e competências
dos jovens deste país, razão pela
qual os seus cidadãos são reconhecidos e valorizados como
poucas no mundo inteiro. Mais
acrescento, reconhecendo que,
apesar de funcional, o modelo
de aprendizagem atual pode melhorar significativamente.

N

ão mais faz sentido para mim
que, com o acesso facilitado
e praticamente gratuito das massas a informação, o foco das instituições de ensino (principalmente as de ensino superior) se encontre na partilha de informação.
Julgo que o valor acrescentado,
nos tempos que correm, se encontra na qualificação das novas gerações para o uso de ferramentas
de trabalho e resolução de problemas, como é o caso do pensamen-

to crítico, de método de aprendizagem e retenção de informação,
de comunicação, de gestão e inteligência emocional, entre muitas
outras. Ou seja, as mesmas organizações são mais úteis quando
ensinam os seus alunos a tratar
e usar a informação, em vez de se
focarem na sua providência, já
que se encontra disponível seja
como for.

M

uitas são as razões que me
levam, e talvez ao leitor, a
pensar o mesmo. Algumas das
principais, creio, são o jovem poder acompanhar o ritmo de desenvolvimento tecnológico e científico sem dependência de terceiros, a autonomia que daí advém,
a adoção do ritmo próprio e do
usufruto do livre-arbítrio em
pleno, na escolha do percurso
profissional que pretende.
Quer-se das referidas instituições a adoção de uma postura

As novas gerações
não precisam
de um ATL, mas sim
de exemplos que
possam modelar
e replicar com
o seu toque pessoal

mais próxima de mentor, e menos de supervisor e fornecedor.
As novas gerações não precisam
de um ATL, mas sim de exemplos que possam modelar e replicar com o seu toque pessoal.

E

stou seguro de que todos
temos naqueles que nos seguem na cadeia etária, um
futuro melhor, na medida de
indivíduos mais completos,
autónomos, conhecedores e
capazes, potenciado pelas instituições e organizações com
colaboram nessa meta.
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Carteira de crédito registou um crescimento de
3,5% para 11,7 mil milhões de euros nos três primeiros meses do ano.
O Crédito Agrícola atingiu lucros
de 35,7 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, um
valor que compara com os 72,5 milhões de euros alcançados no período homólogo. Uma redução
que, segundo o banco, é «influenciada pelos resultados, não recorrentes, obtidos no 1.º trimestre de 2021, relacionados com
ganhos líquidos com operações
financeiras no valor de 51,3 milhões de euros, bem como com
juros retroativos, referentes a
2020, recebidos no âmbito do
programa de financiamento do
BCE - TLTRO III no valor de 8
milhões de euros».

SOL

O banco liderado por Licínio
Pina informou ainda que a rentabilidade de capitais próprios
consolidados (ROE) cifrou-se
em 7,1%, «reflexo do desempenho das diferentes componentes do Grupo, incluindo
os contributos dos resultados líquidos de 3,4 milhões
de euros da CA Seguros e de
2,7 milhões de euros da CA
Vida».
Já a carteira de crédito (bruto) a clientes apresentou um
crescimento homólogo de 3,5%
para 11,7 mil milhões de euros,
que correspondeu a um incremento de 396 milhões de euros.
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Banco tinha apresentado lucros de 72,5 milhões no 1.º trimestre de 2021
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TURISMO

Empresas
suportam
pressão
dos custos
«O aumento dos custos com matérias-primas, energia e transportes já está a fazer estragos
junto das empresas de restauração, similares e do alojamento
turístico”» A garantia foi dada pela
AHRESP com base no seu mais recente inquérito que revela que «a
esmagadora maioria» das empresas de restauração e similares (94%)
já sentiram o impacto da situação
de guerra na Ucrânia e da pressão
inflacionista na sua atividade desde o início do ano. O documento diz
ainda que 86% das empresas de restauração e similares e 51% do alojamento turístico dizem que já tiveram de atualizar os preços de venda,
mas até um máximo de 15%

EMPREGO

DESEMPREGO

Patrões contra mudanças

Número de
inscritos cai

Os parceiros sociais continuam a rejeitar a Agenda Digna do Trabalho tal como está. De acordo com o presidente da CIP, que saiu ainda antes de a reunião com o Governo acabar, «é um documento para o qual
o Governo não procurou acordo, não procurou consenso até porque o único acordo que o Governo procurou foi, ainda no Governo anterior, com os seus parceiros parlamentares na altura». O
patrão dos patrões avançou ainda que, das 70 medidas que fazem parte do documento, «a CIP elencou 10 como linhas vermelhas, que de
todo eram inaceitáveis».

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu
para 314.435 até abril, «número
que representa 64,1% de um total de 490.741 pedidos de emprego», revelou o Instituto do Emprego e Formação Profissional. O total de desempregados registados foi
inferior ao verificado no mesmo
mês do ano passado (-109.453 ; -25,8%) e também face ao mês anterior (-11.816 ; -3,6%). Os dados revelam que «para a diminuição do
desemprego registado, face ao
mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com
destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-105.526), os que possuem
idade igual ou superior a 25 anos
(-92.718) e os que estão inscritos
há menos de um ano (-86.051)».

Departamento Comercial e Marketing António
João Ramires – Dir. Comercial (antonio.ramires@newsplex.pt) Tel: 917167170, Ana Vaz Ramires – Dir. Marketing (ana.ramires@newsplex.pt) Tel: 916491914)
Produção e Distribuição Mário Silva (Diretor)
Departamento de Informática Hugo Marques
(Diretor), Bruno Ferreira e Miguel Branco
Departamento Jurídico e de Recursos Humanos Fátima Esteves (Advogada), Ana Rodrigues (RH),
Pedro Ferreira (Apoio Logístico), Egualdina Pereira
(Serviço Limpeza)
Redação e sede do proprietário/Editor
Newsplex, S.A.
Tagus Park. Núcleo Central, sala 362 a 373
2740-122 Porto Salvo, Oeiras
NIPC 513766073, Matriculada na CRC de Lisboa sob
o n.º 513766073, Capital Social 150.000 euros, Detentores de mais de 10% do capital: Mário Ramires
Registo ERC 223939
Telefone Redação 211 976 146
Email geral@newsplex.pt
Edição Online www.nascerdosol.pt
Emails opiniao@nascerdosol.pt; cartasaodirector@nascerdosol.pt
O estatuto editorial do Nascer do SOL encontra-se
disponível em: https://sol.sapo.pt/estatico/estatutoeditorial
Impressão Sogapal Distribuição VASP
Depósito legal 247835/06
Registo ERC 125004
Tiragem média no mês
de abril 25.000 exemplares

63

NASCERDOSOL.PT

Marketingg

Bruno Ribeiro

O PROCESSO, CEM ANOS DEPOIS
N

ão é a primeira vez que
assistimos a um julgamento com os contornos
do que opõe Amber Heard e
Johnny Depp, por alegada difamação. O julgamento de O.J.
Simpson há mais de vinte anos,
acusado do homicídio da mulher e do amante terá inaugurado, pelo menos escalado significativamente, esta forma de lidar
com a justiça. Mais o que uma
investigação e consequente julgamento, foi sobretudo um espetáculo televisivo que durou
mais de três anos. O processo
que opõe Amber e Depp não vai
durar tanto tempo. Já o valor do
conteúdo que está a ser produzido é incalculável. É fácil imaginar as séries, os filmes ou os
livros sobre todas as fases da
vida dos atores. Além de uma
previsível aceleração das suas
carreiras, Depp está longe do estudo de ator mais bem pago de
Hollywood que já teve.
Se para nós, comuns mortais,
‘lavar roupa suja’ em público é
um comportamento muito deselegante, só por ingenuidade é
possível acreditar que a mediatização deste julgamento acontece por acaso. As histórias são
contadas na melhor tradição
Hollywoodesca, o guarda roupa
é criteriosamente escolhido, há
o rigor do pormenor do preço
das garrafas arremessadas. Todas as técnicas que conhecemos
para criar interesse e desejo por
um produto são utilizadas.
Heard e Depp, juntos, separados
ou em processo de separação
são um grande grande produto e
um tribunal em versão Big
Brother o melhor palco para o
apresentar e vender.

Q

uando se trata da vida privada de um power couple, os
mexericos são conteúdo informativo, de interesse público.
com direito a transmissão tele-

visiva em direto qual evento desportivo. Soma-se à atenção e destaque atribuídos pela comunicação social, uma intensa atividade nas redes sociais, a hashtag
#justiceforjohnnydepp já conta
com mais de 15 biliões de visualizações só no TikTok, revela o
Washington Post. O hashtag de
Heard, #JusticeforAmberHeard,
conta apenas uns modestos 51
milhões de visualizações, sendo
muitas desses vídeos negativos
para a atriz.

Fazer de
um julgamento
um conteúdo
de entretenimento
até pode ser
F
um bom negócio,
tudo indica que sim,
mas é extremamente
perigoso...

azer de um julgamento um
conteúdo de entretenimento
até pode ser um bom negócio,
tudo indica que sim, mas é extremamente perigoso. Ou negamos a influência de todo o impacto mediático da opinião pública nos intervenientes no
julgamento, nomeadamente os

jurados, ou o que estamos a assistir num tribunal é consequência de um plano de marketing. Se assim é, não devia. Não
pode. Um julgamento é um tema
de justiça e esta abordagem
mina totalmente a sua essência.
Um julgamento é um acontecimento em que se avalia a existência ou não de crimes e o apuramento dos devidos responsáveis. Na base deste caso estão
acusações de difamação, consequência de episódios de alegada
violência doméstica, questões
muito sérias que podem originar enormes prejuízos materiais e morais na vida de uma
pessoa.
Depp, putativo agressor, tem
mais poder mediático, logo está
a ganhar esta batalha. Mas este
julgamento dificilmente não resultará numa vitória para os

dois, independentemente de
quem terá de pagar uma enormidade de milhões ao outro. O
plano dos dois atores é muito
mais de comunicação do que legal e, mesmo que não concertados, ambos procuram atingir o
mesmo objetivo que é rentabilizar ao máximo o momento.
Um julgamento não pode ser
um conteúdo de entretenimento. Podemos achar piada às histórias com a justiça que o Keith
Richards conta na sua biografia
ou a algumas decisões mais insólitas de alguns juízes. Não se
pode fazer justiça com base em
likes e na opinião pública. Isso
transporta-nos para tempos em
que ninguém quer voltar a viver. Kafkiano, quase cem anos
depois do original.
Senior Manager
da Accenture Song
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Operação avaliada em 208 milhões

NB conclui venda de carteira imobiliária
O Novobanco concluiu a venda de um
portefólio de imobiliário maioritariamente composto por ativos de logística,
da GNB Real Estate, subsidiária do banco, por 208 milhões de euros, «após processo de venda competitivo». A celebração do contrato de promessa de compra e venda desta operação tinha sido
anunciada pela instituição financeira no

início da semana. Nesta sexta-feira, o Novobanco revelou que «a concretização
da transação, nos termos acordados,
deverá ter um impacto positivo de cerca de 62 milhões de euros na demonstração de resultados de 2022, e cerca
de 35 pontos base no rácio de capital
total do grupo novobanco», acrescentando que o portefólio de ativos a alienar

compreendia «maioritariamente ativos
de logística localizados em Portugal».
Esta transação faz parte das medidas
previstas pelo grupo para acelerar o desinvestimento de ativos não-core , e
constitui uma das medidas que, juntamente com outras a serem implementadas, resultarão em geração de capital ao
longo de 2022.

MARTIM SOUSA TAVARES

O seu projeto da Orquestra Sem Fronteiras (OSF), em Idanha-a-Nova, obteve
reconhecimento internacional com o
Prémio Carlos Magno (o imperador que
foi coroado na noite de Natal de 800, não
o jornalista) para a Juventude. A OSF
tem, sublinhou o maestro, o objetivo de
«fixar talento jovem» no Interior. Uma
causa vencedora.

JOÃO MIGUEL TAVARES

Assinou no Público uma crónica lapidar a
pôr a nu a inaceitável campanha de pressão contra a nomeação de António Manuel
Almeida Costa, ‘o juiz anti-aborto’, para o
Tribunal Constitucional. Diga-se, em abono da verdade, que a declaração de Almeida Costa a defender a punição dos jornalistas em casos de quebra do segredo de
Justiça não é muito auspiciosa...

DR

&
SOMBRA

Euronews. A embaixadora dos Estados Unidos da América em França, Denise Bauer, visitou esta semana a
sede daquela estação de televisão europeia, em Lyon, onde foi recebida pelo empresário português e anfitrião Pedro
Vargas David (ao centro na fotografia).

Prejuízos da TAP baixam para 121,6 milhões
Os prejuízos da TAP S.A. reduziram-se
no primeiro trimestre deste ano para
121,6 milhões de euros, face ao valor negativo de 365,1 milhões de euros obtido em

igual período do ano passado. De acordo
com a TAP, no trimestre, «os principais
indicadores operacionais ficaram moderadamente abaixo dos níveis do tri-

Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determinou a redução da taxa do
ISP em 0,5 cêntimos por litro de gasolina a partir de segunda segunda-feira. Já
a do gasóleo não mexe. A gasolina deverá subir três cêntimos e o gasóleo 3,5.

Num debate promovido pelo ISCTE sobre
os 20 anos do euro, o antigo secretário-geral
do PCP defendeu que o prolongamento do
conflito na Ucrânia é uma «estratégia dos
Estados Unidos» para manter o seu controlo sobre o sistema financeiro. Palavras
para quê? É um comunista português...

mestre anterior, o que é explicado
pela sazonalidade da indústria da
aviação – o 1T [primeiro trimestre] é
tipicamente o trimestre mais fraco».

A Fechar
Taxa do ISP na gasolina
desce mais 0,5 cêntimos

CARLOS CARVALHAS

MANUEL PINHO
PSD quer ouvir presidente
do Turismo de Portugal

O PSD quer ouvir no Parlamento o presidente do Turismo de Portugal, Luís
Araújo, sobre declarações de incentivo
a parcerias com companhias áereas estrangeiras, nomeadamente a espanhola Iberia, em detrimento da TAP, justificou no requerimento.

Interpol vai recolher bens
de João Rendeiro

Os bens do ex-banqueiro João Rendeiro,
encontrado morto na prisão de Westville, na África do Sul, vão ser recolhidos
pela Interpol, disse à Lusa a advogada
do antigo banqueiro. O porta-voz daqueles serviços excluiu a possibilidade de
envolvimento de terceiros na morte.

Novas buscas a locais da esfera do antigo
ministro da Economia trouxeram novas
revelações, como a de que o casal recebia
em dinheiro vivo pelo arrendamento de
casas, pagando depois as despesas com
notas de 50 euros. Aparentemente, nem
mesmo o facto de estar a ser investigado
dissuadiu Pinho de continuar a dedicar-se a falcatruas.
José Cabrita Saraiva

